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insecten

Geacht College, geachte gemeenteraadsleden,
Inmiddels zijn gelukkig al heel veel mensen – en onder hen zeker de beleidsmakers – op de
hoogte van het feit, dat wetenschappers een heel sterke terugloop van het aantal insecten
(waaronder o.a. – wilde – bijen) hebben geconstateerd. Als belangrijke (mede-) oorzaak daarvan
worden de veelvuldig toegepaste chemische bestrijdingsmiddelen in b.v. de agrarische sector,
maar zelfs ook in stadstuinen , in parken e.d. , gezien.
Gelukkig gaat het niet met álle soorten even slecht, maar niettemin vraagt dit gegeven toch om ook
uw aandacht.
Zoals bekend zijn de diverse insecten o.a. onmisbaar in de bestuiving van gewassen. Daarnaast is
hun betekenis ook enorm groot. Deze betekenis wordt té vaak onderschat. Insecten en bijen
vormen een heel belangrijk onderdeel van het ecosysteem, zo zijn zij b.v. voeding voor veel vogels
en andere dieren, kortom zij maken een onmisbaar onderdeel uit van de kringloop van organische
stoffen. Om deze reden heeft de mensheid er alle belang bij om op een goede, verantwoorde wijze
om te gaan met onze insecten.
In de pers werd onlangs vermeld, dat de wetenschap er inmiddels in geslaagd is om voor de
bestrijdingsmiddelen goede alternatieven te vinden; daarom zijn neonics (neonicotinoïden),
glyfosaat en fipronil in de landbouw in feite niet meer nodig. Natuurlijk moet de agrarische sector
deze alternatieve middelen dan wel gaan toepassen.
Het Natuurplatform Zwolle (NPZ) zou graag zien, dat er dienaangaande – ter wille van ons aller
welzijn – dwingende regelgeving komt. Het meest effectief zou dit natuurlijk zijn, wanneer de
Europese - of minstens de nationale - overheid hiertoe de nodige stappen zou zetten.
Echter zo lang dit nog niet gebeurt, ligt er o.i. ook een taak voor de lagere overheden als
provincies en gemeenten. Wij verzoeken u dan om na te gaan, welke uw mogelijkheden op dit
gebied zijn. En….áls ze er zijn, deze dan ook met voortvarendheid daadwerkelijk aan te pakken.
Het zou erg mooi zijn, wanneer Zwolle (ook) op dit terrein baanbrekend werk zou doen.
Gelukkig dienen zich inmiddels allerlei initiatieven en ideeën aan om tenminste iets aan de
ontstane problematiek te doen. Zo is in Overijssel de Bijenagenda actueel (voortkomend uit de
Bijenbeweging).Verschillende (landelijke) natuur- en milieu organisaties hebben het het initiatief
genomen tot de website www.nederlandzoemt.nl . Op deze website is ook een hoofdstuk
opgenomen over de rol en mogelijkheden van gemeenten. Wij verzoeken u – wanneer dat niet
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reeds het geval was – ook van deze website kennis te nemen en zo veel mogelijk aanbevelingen
over te nemen.
De gemeente Zwolle kan binnen haar eigen mogelijkheden ook al direct iets doen. Dit is b.v.:
• het verbieden van gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op gronden die door de
Gemeente – al dan niet tijdelijk – verpacht zijn aan b.v. agrariërs;
• het zoveel mogelijk – zeker binnen de bebouwde kom - inzaaien van gemeentelijke
gronden met geschikte bloemenzaden óók als dat leidt tot wat meer onderhoud, alsmede
het stimuleren door b.v. voorlichting dat ook burgers dat in eigen tuin en/of omgeving
(buurttuintjes e.d.) doen;
• in de pachtovereenkomsten bij verpachte (tijdelijke) agrarische gronden contractueel
vastleggen, dat er om de kavels steeds een bloemenstrook is, en dat er stringent op
toegezien wordt dat deze bepalingen worden nageleefd;
• het stimuleren bij de plaatselijke tuincentra e.d. om het aanbod aan chemische
bestrijdingsmiddelen e.d. definitief te beëindigen. Hetzelfde geldt voor de verkoop van
(vaak met veel) chemische (bestrijdings-)middelen bewerkte zaden en planten. De
commerciële partijen moeten eveneens overtuigd raken van nut en noodzaak van
dergelijke maatregelen.
• Naast deze maatregelen , en alle overleg dat al plaats vindt met NPZ en ook afzonderlijke
organisaties als de Bijenvereniging Zwolle, verzoeken we u om de provinciale bijenagenda
alsnog te ondertekenen, en aan de slag te gaan met de daarin voorgestelde acties.
• De gemeente Zwolle heeft al jarenlang het terugdringen van gebruik van insecticiden op
de gronden (parken, wegbermen etc) , die eigendom zijn van de gemeente, in de praktijk
gebracht. Wanneer er desondanks dienaangaande nog mogelijkheden zijn, moeten ook die
benut worden! Daarnaast zijn er t.a.v. het beheer/onderhoud nog belangrijke
verbeteringen mogelijk. Zo moet er een beter doordacht maaibeleid komen, waarin het
maaien zeker niet te vroeg plaatsvindt en wat ook in wisselende sectie’s/vakken
plaatsvindt. Door een dergelijk spreiding is er een betere continuïteit in de
voedselvoorziening voor de insecten.
• Bottom-up acties om bloemen en insecten te stimuleren op zowel particuliere gronden als
gemeentelijke bermen zoals in Hoonhorst (buurgemeente Dalfsen) verdienen alle steun
van de gemeente Zwolle.
• Tenslotte: de binnenkort door de gemeente aan te stellen NME-makelaar zou publieke
voorlichting over de bedreigde insecten als een van de speerpunten moeten oppakken en
onder meer via natuurorganisaties, wijkverenigingen en wijkcentra concrete mogelijkheden
voor onze burgers en bedrijven om hier iets aan te doen, aanreiken. Via de NME-makelaar
kunnen competente vrijwilligers aangestuurd worden om de kennis over
insecten(bedreigingen) te vergroten bij de relevante doelgroepen.
Natuurlijk is er nog veel meer te bedenken. Belangrijk is echter dat er met voortvarendheid verder
over deze problematiek wordt nagedacht én dat er ook daadwerkelijk op korte termijn wat gedaan
gaat worden.
Wij nodigen u graag uit tot actie!
Met vriendelijke groet,
namens het NatuurPlatformZwolle,
Hans de Graad, voorzitter

Aan het Natuurplatform Zwolle nemen deel: Zwolle Groenstad – IVN afd Zwolle – KNNV afd Zwolle – Bijenvereniging
Zwolle – Avifauna Zwolle – Milieuraad Zwolle

