Geachte griffie,
Mag ik u verzoeken deze brief en petitie door te sturen aan alle fracties in de gemeenteraad?
Bij voorbaat dank voor uw moeite.
In de afgelopen 25 jaar zijn insectenpopulaties ingestort: in sommige gebieden zijn die met
wel 76% afgenomen! Namens de ondertekenaars van de petitie ‘Red de Insecten’, schrijft
Natuurmonumenten de gemeenten van Nederland aan. Ook inwoners van uw gemeente
maken zich grote zorgen over de biodiversiteit in hun omgeving.
Onze petitie ‘Red de Insecten’ werd massaal ondertekend. In enkele maanden ontving
Natuurmonumenten meer dan 100.000 handtekeningen uit heel Nederland. Met het
aanbieden van de petitieresultaten, willen we ook in uw gemeente een insectvriendelijker
groenbeheer blijvend op de agenda plaatsen.
Insecten staan aan de basis van een natuurinclusieve gemeente: krijgen ze bij u een thuis?
In parken, langs sloten en in bermen; overal waar u ruimte maakt voor groen en wilde
bloemen, krijgen insecten leefgebied terug. Overal waar het landschap kleur krijgt, vinden zij
voedsel en beschutting. Zo kunnen dorpen en steden hun biodiversiteit vergroten.
Het is een goed moment om te kiezen voor een meer insectvriendelijk groenbeheer. In de
aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 maakt u op dit moment plannen voor
de komende vier jaar: u kunt met insectvriendelijker groenbeheer uw gemeente in bloei
zetten! U doet daarmee niet alleen de insecten een plezier, ook uw inwoners willen een
prettige leefomgeving, met een goede waterhuishouding, recreatiemogelijkheden en
verkoeling op warme dagen!
In de bijlage kunt u lezen hoeveel van uw eigen burgers een insectvriendelijker groenbeleid
wensen. U kunt op de petitielijst ook zien hoe uw gemeente ‘scoort’ ten opzichte van andere
gemeenten. Als u dat wenst kan ik u een lijst met de ondertekenaars in uw gemeente
toesturen.
Heeft u de afgelopen jaren al stappen gezet om uw gemeente groener te maken? Dank
daarvoor, namens de insecten. Naar aanleiding van de petitie hebben veel ondertekenaars
complimenten gegeven voor het groen in hun eigen gemeente. Daarom reiken we in
september aan de gemeente Zwolle de prijs ‘Beste Thuis voor Insecten’ uit, als blijk van
waardering voor de stappen die deze gemeente heeft gezet voor insectvriendelijk
groenbeheer.
Achttien tips voor groenbeheer
Natuurlijk werkt uw gemeente al aan het behoud van de biodiversiteit. Toch zijn de komende
vier jaar cruciaal. U kunt het verschil maken. Door (nog meer) te kiezen voor een
natuurinclusieve aanpak. Natuurmonumenten helpt u graag met de expertise van onze
boswachters. Bij de petitieresultaten vindt u achttien praktische en haalbare tips voor een
insectvriendelijker groenbeheer. Zo kan het verbeteren van de biodiversiteit op de stoep
van het gemeentehuis beginnen.
Kom in actie, red onze insecten!
Dit vragen wij u mede namens al die 100.000 burgers, ook de inwoners van uw gemeente.
De Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bieden allerlei kansen. Door onze adviezen over
te nemen in uw verkiezingsprogramma’s kunt u een nog aantrekkelijker, natuurinclusievere
gemeente worden.
Mocht u willen onderzoeken wat u nog meer kunt doen voor de biodiversiteit, dan gaan wij
graag met u in gesprek.

Bijlage: De resultaten van de petitie, met het aantal ondertekenaars per gemeente en
achttien tips voor insectvriendelijk groenbeheer van de boswachters van Natuurmonumenten
(PDF).
Met vriendelijke groet,
Luc Berris
Provinciaal Ambassadeur Gelderland en Utrecht
www.natuurmonumenten.nl

