
Afschrift van de tekst in de antwoordbrief van het college aan diverse inwoners, 
d.d. 6 september 2018, over tips voor een bewuster insectenbeheer.

Geachte heer/mevrouw,

U heeft de gemeente een aantal tips gestuurd voor een bewuster insectenbeheer in 
Ridderkerk. Dank daarvoor! In deze brief leest u onze reactie.

Insecten zijn belangrijk
De afgelopen tijd is er terecht veel aandacht voor de afname van het aantal insecten. 
Voornamelijk de bijen hebben het zwaar. Omdat de meeste planten afhankelijk zijn van de 
bestuiving door bijen, zijn ze bijzonder nuttig voor onze voedselvoorziening. Met een bij-
vriendelijk beheer profiteren ook andere insecten en daarmee de insectetende vogels. 
Kortom: ook de gemeente ziet het belang van ‘insectvriendelijk beheer’.

In de openbare ruimte houdt de gemeente rekening met insecten
Voor het aanplanten van bomen en struiken gebruiken we verschillende soorten. Dit is goed 
voor de bijen omdat er dan verschillende soorten stuifmeel beschikbaar zijn. Daarbij is zeker 
aandacht voor het gebruik  van inheems plantmateriaal zoals wilg, esdoorn, kers, linde etc. 
Overigens kijken we bij de soortkeuze niet alleen naar de natuurwaarde van de boom, maar 
ook naar de beheerbaarheid. Het aanplanten van lindebomen is positief voor insecten, maar 
levert in de straat problemen op. Lindebomen trekken namelijk bladluizen aan en die 
scheiden honingdauw af dat zorgt voor een plakkerige laag op auto’s of terrassen.

Daar waar het kan, worden kap- of baggerwerkzaamheden gefaseerd in ruimte en tijd. Ook 
is het aantal maaibeurten niet overal gelijk. Zo worden de gazons –met madeliefjes en 
paardenbloemen– vaker gemaaid dan de kruidenvegetaties.

We planten ook regelmatig speciale bollenmengsels aan met krokus, blauwe druif, hyacint en 
tulp. Deze vroegbloeiende planten zijn belangrijk voor de beschikbaarheid van stuifmeel in 
het vroege voorjaar.
Insectvriendelijk beheer geeft ook een aantal dilemma’s
Dode bomen zijn een paradijs voor insecten en vogels. Punt is dat wij als boomeigenaar wel 
te maken hebben met een wettelijke zorgplicht. De kans dat een dode boom schade of letsel 
veroorzaakt, is veel groter dan bij een gezonde boom. De gemeente wil en kan dat risico niet 
nemen. Daarom is het laten staan van dode bomen in de openbare ruimte, voor ons geen 
punt van discussie.
Dat geldt ook voor het laten liggen van snoeihout in de woongebieden. Takkenrillen vergroten 
zeker de natuurwaarde. In de praktijk blijkt echter dat de jeugd er mee gaat slepen en dat ze 
soms dienen als brandhout. Dit voorkomen we liever en voeren daarom het vrijgekomen 
snoeihout uit het stedelijk gebied af. In de buitengebieden is en wordt het snoeihout wel 
regelmatig verwerkt als takkenril in het bosplantsoen.

Ook bewoners kunnen een handje helpen
Met u is de gemeente van mening dat onze inwoners belangrijk zijn bij het vergroten van de 
natuurwaarde in de stedelijke omgeving. Daarom heeft de gemeente zich aangesloten bij 
Operatie Steenbreek. Dit omdat een groene tuin veel meer voordelen heeft dan een tuin vol 
met verharding. Met voorlichting en het uitdelen van zakjes met bloemenzaad proberen we 
onze inwoners enthousiast te maken om de tuin te vergroenen. Want als er niets groeit en 
bloeit, zijn er geen insecten en dus ook geen insecteneters.

Vragen
Wij gaan ervan uit dat duidelijk is dat ook de gemeente het behoud en vergroten van de 
biodiversiteit belangrijk vindt. Heeft u hierover nog vragen? Willem Goudzwaard beantwoordt 
ze graag! U bereikt hem op telefoonnummer 14 0180.


