
Boswachter Ruben
Fijn dat je in actie komt voor een bloeiende berm. 
Dat is hard nodig, vooral voor de insecten.

We willen de natuur in alle gemeenten blijvend op 
de agenda plaatsen. Om daar aandacht voor te vragen, 
kun je een brief te schrijven aan je gemeente.

Hieronder een voorbeeldbrief met tips voor meer 
bloemen in parken, bermen en groenstroken. Dat 
groen ziet er waarschijnlijk tot in de puntjes verzorgd 
uit. Maar wilde bloemen en insecten vragen om 
‘liefdevolle verwaarlozing’, wat minder maaien en 
wat meer zaaien. Het landschap krijgt dan vanzelf 
meer kleur.

Als inwoner heb jij een direct lijntje naar jouw 
gemeentebestuur. Want wie een brief of email stuurt 
gericht “aan de gemeenteraad”, deze ondertekent 
(dus niet anoniem) en daarbij een verzoek of vraag 
indient, krijgt antwoord. Help jij mee? Schrijf nu 
jouw eigen brief met tips uit mijn voorbeeldbrief op 
de volgende pagina. Verstuur de brief online of per 
post naar jouw eigen gemeente. Namens jezelf!

Samen gaan we voor groei!



[voorbeeldbrief]

Aan de gemeenteraad van: ..................................................................

Adres: ...............................................................................................

Postcode en woonplaats: ....................................................................

Emailadres: .......................................................................................

Aan de gemeenteraad van  ..................................................................

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in ons land. Onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten 
wees uit dat ook in ons land twee derde van alle insecten verdween in nog geen dertig jaar. Daarom vraag 
ik u plaats te maken voor wilde bloemen binnen onze gemeente. In het park, langs de sloten en in de bermen. 
Waar wilde bloemen staan, vinden insecten voedsel en beschutting en krijgt het landschap kleur.  

Ter inspiratie stuur ik u hierbij ook een aanbevelingen van boswachter Ruben Vermeer van 
Natuurmonumenten. 

Tips voor meer wilde bloemen!

1. Maai bermen rond twee keer per jaar (medio juni en eind september) en voer het gewas af. 
Zuig het niet op, dan neem je ook alle insecten mee.

2. Laat (versnipperd) maaisel niet liggen, want het vormt een rottende laag die funest is voor al 
het leven op die plek. Voer maaisel dus af: het zorgt voor lucht en leven voor plant en dier.

3. Laat bloemen echt uitbloeien. Maai daarom gefaseerd. Laat per maaibeurt 15-33% staan. Laat bij 
de laatste maaibeurt van het seizoen minimaal 20% staan tot de volgende zomer. Zo kunnen de 
planten zich uitzaaien.

4. Verrijk grasvelden, die wel geheel gemaaid worden, met snelle bloeiers als madeliefjes, 
paardenbloemen en witte en rode klaver. 

5. Grasland voor hooi maximaal drie keer per jaar maaien, maar liever minder vaak.
6. Vermijd zware machines. Ze beschadigen de bodem en vertrappen de bloemen.
7. Ruigtekruiden zijn nest- en overwinteringsplaats (holle stengels) voor insecten. Maai deze stukken 

zo min mogelijk (eenmaal in de 2-5 jaar). En laat dan altijd een gedeelte staan.
8. Gebruik bij inzaaien inheemse bloemenmengsels. 
9. Zorg voor variatie in soorten (sommige insectensoorten vliegen maar op 1 soort plant).
10. Zorg voor variatie in bloeiperioden, van vroege stinsenplanten tot najaarsbloeiers.

Tips voor nog meer insecten

11. Zorg voor een geleidelijk overgang tussen bos/bomen en grasland (via mantel- en zoomvegetaties).
12. Laat takken in stapels liggen. Hier kunnen vogels nestelen en insecten overwinteren.
13. Laat – indien mogelijk – een dode boom staan of een omgevallen/gezaagde bomen liggen.
14. Bedekking gewenst? Schorssnippers (ook van onverharde paden) zijn beter dan asfalt. 
15. Leg hoopjes stenen in parken, geluidswallen of recreatiegebied.
16. Ontwikkel natuurlijke, flauwe oevers waarbij een deel mag verlanden (overgangsgebied tussen 

water en land). 
17. Schoon en bagger watergangen altijd gefaseerd.

Doe het niet alleen

18. Stimuleer de eigen inwoners met voorlichting en/of subsidie om eigen tuin en/of balkon te 
verwilderen en insectenvriendelijk te maken. 

19. Leg inwoners uit wat er verandert: van glad, strak en netjes naar meer natuurlijke begroeiing met 
het oog op natuurwaarde.

Ik hoor graag in hoeverre we binnen onze gemeente deze aanbevelingen ter harte nemen.

Met vriendelijke groet,

Handtekening:

Afzender: 

Naam: ...............................................................................

Adres: ...............................................................................

Postcode en woonplaats: ....................................................

E-mailadres: ......................................................................


