
In Mei leggen alle vogeltjes een ei. Behalve de Koekoek en de&priet, die leggen in deze meimaand 
niet. De wegbermen, natuurgebieden/velden zijn tegenwooroig cruciaal voor onze biodiversiteit 
geworden en geven ons de plicht hier verantwoordelijk mee om te gaan. Dit groene netwerk is 
namelijk het gebied voor talloze flora en fauna welke enorm onder druk staan. We kunnen allemaal 
door wetenschappelijke rapporten en de media meekrijgen dat het hier niet goed mee gaat. 
Daarnaast kunnen we het zelf ervaren door de stilte in de velden of het feit dat er geen insecten 
meer aan onze auto's plakken. Dit is enorm zorgelijk. Akker en boerenlandvogels die nog een 
broedpoging doen staan al op de rode lijst van Nederlandste broedvogels als kwetsbaar en gevoelig. 
De Veldleeuwerik bijvoorbeeld zelfs als een soort die dreigt te verdwijnen. Daarnaast gaat het heel 
slecht met onmeteli jk veel insecten zoals vlinders en wilde beien die ontzettend belangrijk zijn voor 
ons leefgebied. 

In dit geaderde netwerk van groene stroken doen deze kwetsbare vogels nog een broedpoging. Bij 
voorkeur broeden deze vogels op extensief beweide graslanden en wegbermen. De mest van bv. 
schapen en de bloei van bloemen zorgen voor insecten waardoor de vogels hun jongen kunnen 
voeren. Juist in mei zijn de jongen van de vogels erg^afhankelijk van insecten waardoor het nodig is 
deze het hele seizoen van voedsel te voorzien. { Q e ^ ^ ^ q ^ ^ J 

Ik krijg echter de indruk, dat de beheerders van de bermen zich hier niet voldoende van bewust zijn 
gezien de maaimachines die in mei (dus midden in 'de broedmaand/bloeimaand), Alle wegbermen in 
het buitengebied tot aan de sloot aan toe zijn kormaaien. I n ' t Roegwold worden stroken van zeker 
anderhalf to t zelfs twee meter aan weerszijden van het fietspad gemaaid, plus de breedte van de 
trekker die helemaal to t naast het fietspad uitsteekt. 

• Gemeente Midden-Groningen waarom is het nodig om (anno 2019) in mei alles weg te 
maaien? Waarom wordt dit beleid gevoerd? Is het niet mogelijk om Ianger te wachten met 
maaien to t dat de jongen uit het nest zijn gekomen en vliegvlug geworden zijn? Begin juni is 
wachten to t juni of al een enorme winst opleveren Het onnodig maaien en machine 
handelingen levert lawaai, tri l l ingen aan de bodem, vernieling en stres op voor de vogels die 
daar broeden. 

• Waarom heeft de vegetatie niet de kans om te gaan bloeien waardoor er een onschatbare 
bron van voedsel voor vogels en insecten ontstaat?? 

• Is er een gedragscode voor het maaien in midden-Groningen en wordt deze toegepast? 

• Worden de stroken en wegbermen vooraf helemaal gecontroleerd op nesten rupsen of 
poppen van vlinders, libellen etz? 

• Waarom wordt er (gelet op de huidige zorgelijke berichten over het verdwijnen van insecten) 
niet gezorgd voor meer bloei van verschillende bloemen?? 

Ik ben mij er van bewust dat een halve meter to t een meter moet worden weggemaaid voor 
verkeersveiligheid fietsers en wandelaars en dat sommige stukken intensiever moeten worden 
gemaaid ivm het onderdrukken van exotische planten Zoals de Japanse duizendknoop. Tot slot ben ik 
mij er van bewust dat voor de schraalheid wat bepaalde diversietijd in de plantgroei bevorderd het 
gras moet worden gemaaid en moet worden afgevoerd. 

• Graag zou ik er voor widen pleiten om, indien er een gedragscode is de gemeentelijke 
maaiwerkzaamheden op te schorten naar juni of veel meer gefaseerd in het seizoen te doen. 

• Ook pleit ik voor meer bloei in de bermen zoals inzaaien van verschillende bloei voor het hele 
seizoen. 

• Een mogelijkheid om mee te denken in het beleid voor een betere biodiversiteit. 


