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Geachte mevrouw E.M. Swerts, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over de zorgen om aanwas van de bijen en vlinderpopulatie. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 

a) Hoe kijkt het college aan tegen de afname van de bijenpopulatie en de gevolgen die dat 
heeft voor mens en milieu als daar niets aan gedaan wordt? 

b) En tegen de sterke afname van de vlinderpopulatie? 
Antwoord 1 

a) Het college kijkt zorgelijk naar de afname van bijenpopulatie. 
b) Dit geldt ook voor de sterke afname van de vlinderpopulatie. 

 
Vraag 2 

a) Ziet het college het als haar gemeentelijke taak om er alles aan te doen de afname van de 
bijen- en vlinderpopulatie verder te voorkomen? 

b) Of is het college van mening dat die verantwoordelijkheid ligt bij de inwoners zelf en/of bij 
de wijkcommissies? 

Antwoord 2 
a) Ja, de instandhouding van de biodiversiteit is een wettelijke opgave, opgenomen in de 

Wet natuurbescherming, dus ook van het college. 
b) Ja, de Wet natuurbescherming geldt voor iedereen. Vanuit de gemeente worden 

bewonersinitiatieven voor de instandhouding van de biodiversiteit gestimuleerd via 
“Kleurrijk Buiten”. 

 
Vraag 3 

a) Wat is nu het maaibeleid in Stichtse Vecht in het algemeen en het wijkpark 
Maarssenbroek in het bijzonder? 

b) Is dit zodanig dat dit voor bloemen, insecten en bijen optimaal is om een aanwas te krijgen 
van de bijen- en vlinderpopulatie? 
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Antwoord 3 
a) Er is een verschil in het maaibeleid in het gebied van de voormalige gemeente Maarssen 

en van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen. In de voormalige gemeente 
Maarssen, dus ook in park Maarssenbroek, was het al enkele tientallen jaren de norm om 
het maaibeleid te richten op biodiversiteit. Dat betekent gefaseerd maaien en het altijd 
afvoeren van maaisel waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het tijdstip na 
de bloei van de (doel)soorten t.b.v. zaadvorming. In de voormalige gemeenten Breukelen 
en Loenen was het de norm om met een klepelmaaier te maaien en het maaisel op de 
berm achter te laten. 

b) Ja, deels. Door twee keer per jaar maaisel af te voeren wordt de berm verschraald en 
worden de soorten- en bloemenrijkdom vergroot. Klepelbeheer leidt tot soortenarme 
grasbermen waar insecten nauwelijks iets kunnen vinden. Het beheer van een groot deel 
van deze zogenaamde klepelbermen zal omgevormd worden naar een maai- & 
ruimbeheer, indien de middelen daarvoor beschikbaar komen. 

 
Vraag 4 

a) Gezien de weinige zichtbare plekken met de benodigde bloemen en kruiden en gezien het 
maaien van de Firma Verhey in bovengenoemd voorbeeld rijst de vraag of de uitvoering 
van het maaibeleid wel in lijn is met dat beleid. Kunt u daar een reactie op geven? 

b) Zijn de medewerkers van Verhey zich bewust van het belang van het op orde brengen van 
de bijenpopulatie? 

Antwoord 4 
a) Ja, de aannemer houdt zich aan het voorgeschreven beleid. 
b) Ja, de medewerkers zijn immers gecertificeerd op het zorgvuldig handelen volgens de Wet 

natuurbescherming. 
 
Vraag 5 

a) Waar in deze gemeente zien wij grote stroken groen t.b.v. bijen respectievelijk vlinders die 
bewust door de gemeente zijn aangeplant? 

b) Op welke plekken in de gemeente zijn bloemenlinten voor bijen gerealiseerd? 
Antwoord 5 

a) De gemeente Stichtse Vecht heeft de afgelopen jaren op diverse plekken, groenstroken 
gereconstrueerd waar bij- en vlindervriendelijke bomen en struiken zijn geplant. 

b) Er zijn met bewonersgroepen en de firma Verheij bijenlinten aangelegd via “Kleurrijk 
Buiten”, te weten C. Houtmanlaan en Reigerskamp te Maarssen, kanaalstrook 
Schepersweg en Jan Evertse Boutstraat te Breukelen, Klein Muiden en Nigtevechtsepad 
te Nigtevecht en Prins Bernhardweg te Kockengen. 

 
Vraag 6 
Welke andere manieren (dan niet-maaien of machinaal maaien en 5 dagen laten liggen) kunnen 
we als gemeente inzetten om onze bijdrage te leveren aan het vergroten van de bijenpopulatie dit 
jaar nog en volgende jaren? 
Antwoord 6 
Belangrijk voor de biodiversiteit is consequent een verschralend beheer van onze bermen in de 
gemeente. Een stabiele bloemrijke vegetatie wordt bereikt door consequent het juiste beheer te 
voeren. Anders verdwijnen veel specifieke bij- en vlindervriendelijke soorten na twee á drie jaar. 
Gelukkig kunnen de inwoners zelf ook een steentje bijdragen voor de instandhouding van de 
bijensoorten. Dit kan met simpele oplossingen zoals het planten en/of zaaien van bij- en 
vlindervriendelijke planten in de eigen tuin of bloembakken op balkon. 

Vraag 7 
Is de gemeente genegen volgend jaar in elke kern (grote) bloemenlinten te (laten) zaaien voor de 
bijen en vlinders en daar in de media aandacht aan te schenken voor de bewustwording onder de 
inwoners? 
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Antwoord 7 
Nee, tenzij er via Kleurrijk Buiten een bewonersinitiatief wordt aangemeld en de locatie geschikt is. 
Er zal in de media samen met team communicatie meer aandacht worden geschonken aan dit 
onderwerp bij een nieuw initiatief. 

Vraag 8 
Is het college bereid zich in te zetten voor een bijenoase in de gemeente en deel te nemen aan het 
project Honey-Highway (waarbij bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en dijken 
worden ingezaaid met streekeigen wilde bloemen en kruiden) om zoveel mogelijk plekken voor 
bijen in te richten? 
Antwoord 8 
Nee, de gemeente zet zich al in voor Nederland ZOEMT. Nederland ZOEMT komt in actie voor de 
wilde bij. 
 
Vraag 9 

a) Het bloemenlint langs het kanaal in Breukelen-Noord heeft dit jaar geen resultaat gehad? 
Wat is daar de reden van? 

b) Op welke wijze kan daarvan geleerd worden voor de rest van het jaar of voor volgend 
jaar? 

Antwoord 9 

a) Het bloemenlint heeft dit jaar zeker resultaat ondanks de droge zomer van 2018 en het 
droge voorjaar van dit jaar. 

b) Er groeit en bloeit o.a. wilde cichorei, blaassilene, klein streepzaad en duizendblad. De 
verdere ontwikkeling op soortenrijkdom heeft ook hier door het juiste maaibeheer verder 
tijd nodig. 

 
Vraag 10 
Is het college bereid volgend jaar toepasselijk bloemen- en kruidenzaad te verstrekken aan 
inwoners? 
Antwoord 10 
Nee, het verstrekken van inheemse bloemzaadmengsels is een kostbare aangelegenheid.  
  

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 


