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Onderwerp: Mot ie bijen- en insectenvriendelijk beheer van bermen van fietspaden 

AAotie nr.: 

Agendapunt: 5a 
Onderwerp Programmabegroting 2015 
Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 

De provincie verantwoordelijk is voor 370 km fietspaden 

Overwegende dat: 
1 Het niet bekend is of het tijdstip van maaien van bermen van fietspaden goed is voor 

insectenvriendelijk beheer en het gewenst is onderzoek te doen naar het beste tijdstip van 
maaien om daarmee eventueel te komen tot andere data voor (gefaseerd) maaien 

2 Het eveneens gewenst wordt geacht onderzoek te doen naar het gebruik van bermen door 
bestuivers, door tellen van insecten (door daartoe opgeleide vrijv/illigers) en het inventariseren 
van bloemenrijkdom van bermen. 

3 Specifieke delen van bermen speciaal kunnen worden ingericht voor bijen door inzaai van 
bloemrijk mengsel en inrichten van nestmogelijkheden, b.v. bij fietsknooppunten, waarbij een 
relatie gelegd kan worden met recreatie, beleefbaarheid van natuur en PR. 

4 Landschapsbeheer Flevoland zich bereid heeft verklaard hieraan mee te werken. 
Verzoeken het college: 
1 Te onderzoeken of het binnen bestaande budgetten mogelijk is jaarlijks €20.000 

beschikbaar te stellen voor het duurzaam bijen- en insectvriendelijk beheer van bermen van 
fietspaden 

2 Aan gemeenten de mogelijkheid te bieden hierbij aan te sluiten voor het beheer van hun 
fietspaden 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: AAelissa Bax 

Handtekening initiatiefnernj 



Aanvulling op de toelichting op motie 

PvdD Motie bijen- en insectenvriendelijk beiieer van bermen van fietspaden 

We citeren uit een bericht op 10 november 2014 ontvangen van Landschapsbeheer 
Flevoland: 

Het idee is interessant en na wat kort onderzoek kunnen we tot de volgende 
mogelijkheden komen: 
Alle bermen van de provinciale fietspaden worden nu gemaaid en afgevoerd. Dit 
beheer is prima om een soortenrijke bloemrijke vegetatie te ontwikkelen, waar 
insecten voldoende voedsel/bloemen kunnen vinden. We weten nu alleen nog niet 
of het t i j d s t i p van maaien goed is wat betreft insectenvriendelijk beheer. Dat 
zouden wij vanuit Landschapsbeheer Flevoland graag willen inventariseren en 
een beheeradvies hierover kunnen geven. Wanneer andere data gemaaid moet 
worden, in combinatie met gefaseerd beheer dan kunnen wij in overleg met de 
provincie en aannemers het beheer verbeteren en deels aansturen. 

Wanneer we ons richten op de doelstelling bestuivers, en het voorkomen van 
bijen, zweefvliegen en andere insecten, dan weten wij nu niet of de bermen 
gebruikt worden door bestuivers. Hiervoor is enig onderzoek toch wel nodig. 
Om aantal insecten te tellen zouden we vrijwilligers kunnen opleiden. Hiervoor 
kunnen we nieuwe vrijwilligers werven. Deze vrijwilligers kunnen eventueel ook 
bloemrijkdom van de bermen inventariseren, in relatie met voedsel bijen. Voor 
heel specifiek bijenonderzoek kunnen we een specialist inhuren (kan niet 
beoordelen of dat nodig i s ) . 
Wellicht is het interessant om specifieke delen van de berm in te richten 
speciaal voor b i j , waarbij een relatie gelegd kan worden met recreatie en PR. 
Door specifieke maatregelen uit te voeren (b.v. inzaai met specifiek bloemrijk 
en kleurrijk mengsel b i j fietsknooppunten, inrichting zanderig terrein voor 
nestelmogelijkheden, etc, etc) kunnen bewoners en recreanten daadwerkelijk 
locaties zien en beleven waarbij dan informatie gegeven wordt over nut en 
noodzaak. 

Wat betreft budget 20.000 euro zie ik dan de volgende mogelijkheden: 
7000,- projectplan + adviezen insectenvriendelijk beheer + aansturing 
5000,- Inventarisatie bloemrijkdom + werven en aansturen vrijwilligers 
3000,- inventarisatie enkele lokaties op insecten 
5000,- inrichtingsmaatregelen + PR 
Wanneer het project jaarlijks uitgevoerd kan worden wijzigen de werkzaamheden 
als volgt: 
5000,- aansturing beheer 
7000,- inventarisatie en monitoring met specialist en vrijwilligers 
8000,- inrichting nieuwe lokaties en PR 
met vriendelijke groet. 
Geert Gielen 
directeur 
Landschapsbeheer Flevoland 
Botter 1403 
8232 DP LELYSTAD 
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De motie is: Aangenomen Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 
A. Kost 

voorzitter, 
L. Verbeek 


