
 
 

 

MOTIE Vreemd aan de orde van de dag   

  
     

Nr: M19-17 
  
Datum: 2 april 2019 
 
Onderwerp:  Bloemzaad in bermen 
 
 
 
 
 
 

 
De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 2 april 2019 

 
-overwegende dat 

 onderzoeken hebben uitgewezen, dat in de laatste 25 jaar rond de 25 procent van de insecten 
is verdwenen, het vlinderbestand dramatisch is afgenomen en in het verlengde hiervan, ook 
de vogelpopulaties met 33 procent zijn afgenomen, omdat er niet meer insecten zijn om hen 
te voeden; 

 dat de helft van de 357 Nederlandse bijensoorten bedreigd wordt; 

 dat veel gemeenten al door acties, zoals het inzaaien van bermen en het minder maaien van 
weilanden en bermen proberen de teruggang van de genoemde diersoorten een halt toe te 
roepen;  

 de inhoud van het artikel “Haarlem bestrooit 40.000 vierkante meter bermen met bloemzaad”, 
na te lezen is middels de volgende link: https://haarlem.nieuws.nl/algemeen/29100/haarlem-
bestrooit-40-000-vierkante-meter-bermen-met-bloemzaad/ 

 
-constaterende dat 

 de Krimpenerwaard met zoveel groene bermen bijzonder veel ruimte heeft voor 
bloemdragende planten;  

 wegen met bermen een bijzondere verbinding tussen de diverse natuurgebieden in de 
Krimpenerwaard vormen; 

 dat een grote gemeente als Haarlem een dergelijk project uitvoert in samenwerking met 
Landschap Noord-Holland; 

 
- verzoekt het college 

1. met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard alsmede met Zuid-
Hollands Landschap en eventuele particuliere eigenaren van bermen een plan op te stellen, 
op soortgelijke wijze de bermen van de vele polderwegen in de Krimpenerwaard om te 
vormen tot bloemrijke landschapselementen, waarbij bloemzaad wordt gezaaid dat passend is 
bij het landschap. (https://www.cruydthoeck.nl/winkel/bloemenweidemengsels/c14); 

2. de kosten van dit plan te begroten en te verdelen over de betrokken overheden; 
3. particuliere initiatieven van gelijke strekking met raad en daad en, zo nodig, coördinerend bij 

te staan 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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