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Geachte politieke partijen in de gemeente [NAAM GEMEENTE], 

 

Mede namens [xx] duizend ondertekenaars van onze petitie ‘Red de Insecten’ schrijf ik u. 
Want ik maak mij zorgen omdat in de afgelopen 25 jaar insecten met 76% zijn afgenomen. 
Hun leefgebied staat onder druk! 

 

Wellicht heeft u de afgelopen jaren al stappen gezet om uw gemeente groener te maken. 
Dank daarvoor, namens de insecten. De komende 4 jaar zijn in uw gemeente echter cruciaal 
om het tij te keren. U kunt in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 met uw 
verkiezingsprogramma het verschil maken. Door te kiezen voor een biodiverse, 
natuurinclusieve gemeente.  

 

Insecten leven niet alleen in natuurgebieden. Ook op boerenland, in dorpen en steden vinden 
zij hun thuis. Door plaats te maken voor meer groen en voor wilde bloemen geven we ze 
weer de ruimte. In het park, langs de sloten en in de bermen. Waar wilde bloemen staan, 
vinden insecten voedsel en beschutting en krijgt het landschap kleur. Krijgt de gemeente 
[NAAM GEMEENTE] kleur. En het vergroot de biodiversiteit. 

 

Biodiversiteit klinkt groot, maar begint praktisch op de stoep van het gemeentehuis. Hoe? 
Onze boswachters inspireren u graag: 

 

1. Maai bermen rond twee keer per jaar (medio juni en eind september) en voer het maaisel 

af. 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.  

2. 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 en hebben insecten een beschutte 

overwinteringsplek. 
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3. Verrijk grasvelden, die wel geheel gemaaid worden, met snelle bloeiers als madeliefjes, 

paardenbloemen en witte en rode klaver. Dat levert niet alleen veel voedsel voor 

insecten: het staat nog schitterend ook.  

4. Grasland voor hooi maximaal drie keer per jaar maaien, maar liever nog minder vaak. 

5. Vermijd zware machines. Ze beschadigen de bodem en pletten de bloemen. 

6. Ruigtekruiden zijn nest- en overwinteringsplaats (holle stengels) voor veel insecten. Maai 

deze stukken zo min mogelijk (eenmaal in de 2-5 jaar). En laat ook dan altijd een 

gedeelte staan. 

7. Gebruik bij inzaaien inheemse bloemenmengsels. 

8. Zorg voor variatie in soorten (sommige insectensoorten vliegen maar op 1 soort plant). 

9. Zorg voor variatie in bloeiperioden, van vroege stinsenplanten tot najaarsbloeiers. 

10. Zorg voor een geleidelijke overgang tussen bos/bomen en grasland (via mantel- en 

zoomvegetaties). 

11. Laat takken in stapels liggen. Hier kunnen niet alleen insecten, maar ook vogels en kleine 

zoogdieren nestelen en overwinteren. 

12. Laat – indien mogelijk – een dode boom staan of een omgevallen/gezaagde bomen 

liggen. Het is een bron van leven voor insecten en kleine dieren. 

13. Bedekking gewenst? Schorssnippers (ook van onverharde paden) zijn beter dan asfalt. 

14. Leg hoopjes stenen in parken, geluidswallen of recreatiegebied. 

15. Ontwikkel natuurlijke, flauwe oevers waarbij een deel mag verlanden. Dit overgangs-

gebied tussen water en land is voor veel diersoorten belangrijk omdat het veel soorten 

(water)planten bevat en in t voorjaar snel opwarmt.  

16. Schoon en bagger watergangen altijd gefaseerd.  

Maak gebruik van de kracht van uw inwoners: 

17. Stimuleer de eigen inwoners met voorlichting en/of subsidie om eigen tuin en/of balkon te 

verwilderen en insectenvriendelijk te maken. 

18. Leg inwoners uit wat er verandert: van glad, strak en netjes naar meer natuurlijke 

begroeiing met het oog op natuurwaarde. 

Wellicht doet u al erg veel, maar vast nog niet alles uit deze lange lijst. De komende 4 jaar en 
uw verkiezingsprogramma bieden weer een kans om een volgende stap te zetten. Dus mede 
namens al die [xx] duizend ondertekenaars en inwoners van uw gemeente vragen wij u:  
kom in actie, red onze insecten! 

 

Mocht u verder willen praten over wat gemeentes kunnen betekenen om natuurinclusiever te 
worden gaan wij graag met u in gesprek.  

 

Een mooie, bloemrijk gemeente gewenst.  

Hoogachtend,  

 

[naam] 
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