Van: andre <a.laarakker@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 11:59
Aan: Klomps, Jeroen Willem <Jeroen.Willem.Klomps@stichtsevecht.nl>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: duurzaam maaien in Noorderpark

23 maart 2021

Aan de Stichtsevechtse wethouder, die deelneemt aan het bestuur van de Stichtse
Groenlanden
cc aan de Gemeenteraadsleden van Stichtse Vecht

Geachte meneer Jeroen Willem Klomps

Werkgroepen Biodiversiteit van de gemeente De Bilt hebben onlangs een verzoek
ingediend bij de Provincie Utrecht om langs de recreatiepaden van het Noorderpark
ecologisch bermbeheer toe te passen. Het Noorderpark is voor een deel onderdeel
van, en grenst gedeeltelijk aan Natuurnetwerk Nederland, waar zorg voor
biodiversiteit een speerpunt is.Tot nu toe wordt in dat gebied niet duurzaam gemaaid
en laten we dus een kans liggen om ecologische verbindingen te ontwikkelen.
Gedeputeerde Arne Schaddelee deelde ons mee dat de beheersvorm van het
genoemde gebied binnenkort verandert, en dat Stichtse Groenlanden hierover
beslist.Hij ondersteunt ons pleidooi voor een duurzame aanpak, en spant zich in om
in genoemd gebied volgens de provinciale richtlijnen te werken. (Deze richtlijnen zijn
de door het ministerie van LNV goedgekeurde Gedragscode Wet natuurbescherming
voor bestendig beheer en onderhoud. Het bermbeheer wordt, waar mogelijk in
verband met verkeersveiligheid, uitgevoerd volgens het keurmerk Kleurkeur van de
Vlinderstichting.)
De heer Schaddelee wijst er op dat beslissingen over deze zaken genomen worden
door de leden van de Stichtse Groenlanden. Daarom richten wij ons verzoek tot U als
medebestuurder van Stichtse Groenlanden om te zijner tijd te kiezen voor een
duurzame aanpak van het (berm-)beheer in Noorderpark en andere gebieden die
door de Stichtse Groenlanden onderhouden worden.

Mogelijk dat deze aanpak aanvankelijk extra kosten met zich meebrengt vanwege de
verantwoorde afvoer van maaisel. Maar wij verwachten dat op termijn een meer
zichzelf onderhoudend systeem ontstaat dat minder onderhoud behoeft. Maar veel

belangrijker is alle mogelijke te doen om de afname van aantallen en soorten
organismen te stoppen.
Wij hopen dat u ons op de hoogte wilt houden van de ontwikkelingen.

Vriendelijke groet,
namens werkgroep biodiversiteit Westbroek, Andre Laarakker
voor de Bee Foundation, Sonne Copijn
voor IVN De Bilt, Werkgroep Natuur en Milieu, Patrick Greeven

