
Artikel 40 vragen over Groenbeleid en maaien met ‘stofzuiger’ 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 

14 september 2021 

Onderwerp 

Het Groenbeleid en maaien met ‘stofzuiger’ 

Vragensteller 

Cora van Vliet en Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Vragen 

Onlangs werden de dijken gelegen aan de Rotterdamse weg gemaaid door een nieuwe 

maaimachine. Deze machine maaide het hoge gras, de bloeiende kruiden en de diverse hoge 

bermplanten en -struiken, en direct daar achteraan werd, door dezelfde machine, het gemaaide 

gras met de diverse kruiden en planten opgezogen door een grote, zeg maar ‘stofzuiger’-slang. 

Op het oog lijkt deze methode heel nuttig, want het groenafval wordt direct verwijderd. Echter, in 

het kader van biodiversiteit blijkt deze methode niet zo goed te zijn voor de kleine, levende 

insecten en rupsen die zich in het hoge gras verschuilen. Ook de zaden welke van de kruiden en 

bermplanten afvallen, worden opgezogen, waardoor er veel minder nieuwe planten volgend jaar 

opkomen. 

Voor de natuur is het belangrijk het maaisel eerst een paar dagen te laten drogen, en daarna pas 

te verzamelen en af te voeren. Zaden en insecten vallen dan naar de grond.   

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van deze nieuwe, toegepaste maaimethode? 

2. Zo ja, bent u ook op de hoogte van de negatieve effecten ervan voor de biodiversiteit? 

3. Aangezien deze nieuwe methode indruist tegen het Ridderkerkse groenbeleid, waar 

biodiversiteit toch een belangrijk punt is, vernemen wij graag van de wethouder of hij actie 

gaat ondernemen tegen deze nieuwe vorm van maaien met afzuigen in één keer.  

a. En zo ja, welke actie dan?  

b. En zo nee, waarom niet? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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