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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 

 
 
Aan:   het college van de gemeente Tynaarlo   afz.: fractie Leefbaar Tynaarlo 

Kornoeljeplein 1 
 9481AA Vries  
             
     
Vries, 28 januari 2019 
  
Onderwerp: insecten onder druk (wilde bloemen - berm langs Borchsingel) 
 
  
Actueel is momenteel de grote insectensterfte in onze natuur. Recentelijk vroeg o.a de instantie als  
Natuurmonumenten aandacht voor deze grote insectensterfte.  
 
Eén van de oorzaken is het ontbreken van wilde bloemen in het landschap. Met name de 
verstedelijking zorgt ervoor dat wilde bloemen sterk worden teruggedrongen en daarmee dus ook 
de insectenpopulatie.  
 
Op de website van Natuurmonumenten kunnen individuen zaadjes bestellen waarmee wilde 
bloemen verspreid kunnen worden. Zie: https://www.natuurmonumenten.nl/wilde-bloemen 
  
In de gemeente Tynaarlo is Natuurmonumenten op verschillende plekken nadrukkelijk aanwezig. 
Vele vrijwilligers zijn in hun vrije uurtjes bezig in de natuur.  
 
Eén van de belangrijke plekken is naast de wijk Ter Borch, het gebied De onlanden, een 
verzamelplaats voor veel vogelsoorten. Vogels eten insecten en insecten hebben weer bloemen 
nodig. 
  
Tussen de wijk Ter Borch en de Onlanden bevindt zich het Eelderdiep. Het voorstel is om samen 
met Natuurmonumenten te kijken of wal aan weerszijden van het Eelderdiep beplant kunnen 
worden met wilde bloemen. Niet alleen zal dit een prachtig schouwspel opleveren, maar zal het 
ook ene belangrijke voedingsbodem voor insecten en dus de vogels kunnen worden. 
  
Bijkomend voordeel zou dan zijn dat deze berm minder vaak gemaaid of begraasd hoeft toe 
worden. 
 
Graag horen we van u wat de mogelijkheden zijn en of de gemeente in samenspel van derden 
bovenstaande kan en wil realiseren. 
 
In afwachting hierop verblijven we met vriendelijke groeten , 
 
Fractie van Leefbaar Tynaarlo  
 
C. H. Kloos. 
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