
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Altena 
 

 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen over tegengaan insectensterfte 
 
 
Geacht college, 

 
Insecten staan aan het begin van onze voedselketen. Voor bestuiving van bomen en 
planten zijn insecten zeer belangrijk, maar ook als voedsel voor vogels zijn insecten zeer 
belangrijk. Ze zijn feitelijk de hoeksteen van onze natuur.  

Duits onderzoek naar insectensterfte heeft vorig jaar veel stof doen opwaaien. 
Wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben gegevens geanalyseerd 
en de uitkomst is dat de situatie ernstiger is dan gedacht. Ruim 40% van de soorten 
insecten gaat achteruit en een derde is bedreigd, een uiterst zorgwekkende ontwikkeling! 

Als gemeente kunnen we gemakkelijk een klein, maar wezenlijk onderdeel bijdragen aan 
het tegengaan van deze ontwikkeling. We kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiever en 
meer gefaseerd maaibeheer of zelfs sommige stukjes land even helemaal met rust laten. 
Het blijkt dat de natuur zich wonderbaarlijk snel herstelt en de biodiversiteit snel toeneemt. 
Door het verschralen van de grond en het inzaaien van bloemrijk gras help je heel 
eenvoudig onder andere de bijen en hommels.  

Het succes van de bijenlinten en de waardering die de bloemrijke akkerranden in de 
afgelopen jaren hebben geoogst, laat zien dat ook ondernemers en inwoners graag bereid 
zijn een steentje bij te dragen aan het vergroten van de insectenpopulaties. 

Wij zouden enerzijds graag zien dat de gemeente het voortouw neemt bij het actief 
vergroten van de insecten-leefgebieden. Anderzijds zien wij ook graag dat deze 
(eenvoudige) richtlijnen en maatregelen snel worden ingevoerd in de gemeente Altena. 

 
 

Ingevolge van artikel 53 van het regelement van orde zien wij graag de volgende vragen  
schriftelijk beantwoord. 

 
1. Onderschrijft het college de uitkomsten van het onderzoek naar de teruggang van de 

insectenpopulatie? 
 

2. Bent u het met ons eens dat dit een zorglijke situatie is, waar inwoners en gemeente 
gezamenlijk kunnen bijdragen aan een oplossing? 
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3. Bent u bereid om per ommegaande, waar mogelijk, minder en meer gefaseerd te gaan 

maaien en de bewoners hierover te informeren en erbij te betrekken? 
 
4. Bent u bereid, samen met de inwoners en ondernemers een netwerk van bijenlinten aan 

te leggen in Altena en Altena op de kaart zetten als bijenvriendelijke gemeente (“Altena 
Zoemt”)? Wilt u de Raad hierover informeren? 

 
5. Bent u bereid, gelet op het bovenstaande, bij de harmonisatie van het 

groenbeleid biodiversiteit en bij gebiedsontwikkelingen in al zijn facetten een 
prominente plek te geven.  

 
6. Bent u het met ons eens dat bewustwording en draagvlak hierbij van essentieel 

belang is. Kunt u aangeven welke rol de gemeente hierin kan pakken, hoe we 
burgers en organisaties hierbij betrekken en hoe we beter/nog meer gebruik 
kunnen maken van lokaal enthousiasme en kennis? 
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