
 

 

 

 

 

Motie boerenlandvlinders 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 7 juni 2017, ter behandeling van de 

Voorjaarsnota, 

 

Constaterende dat: 

• uit diverse onderzoeken en publicaties, waaronder de Dagvlinderatlas 2016 van de Vlinderwerkgroep 

Drenthe, blijkt dat in Drenthe sprake is van een dramatische teruggang van diverse vlindersoorten; 

• dat voor bijen en sprinkhanen vergelijkbare onderzoeken bekend zijn; 

• het aantal soorten vlinders in het agrarisch landschap drie keer sneller afneemt dan in natuurgebieden; 

• ook in de Drentse bermen in de afgelopen jaren er diverse soorten vlinders zijn verdwenen; 

• bermen, graslanden en weiden minder bloemrijk zijn en er steeds minder houtwallen en struiken zijn; 

• voor planten en hun bestuivers (vlinders, bijen en andere insecten) bermen en slootkanten een 

belangrijk leefgebied vormen en zorgen voor een groene dooradering van het Drentse landschap; 

• een duurzaam ecologisch berm- en slootbeheer positief effect heeft op de biodiversiteit; 

• educatie een positief effect heeft op het ontwikkelen van draagvlak; 

  

 

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op: 

 

• Om in Drenthe het initiatief te nemen om in gezamenlijkheid en in overleg met alle betrokken partijen 

(o.m. Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, waterschappen, 

Stichting Landschapsbeheer Drenthe, LTO-Noord, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, 

Werkgroep Florakartering, IVN en FLORON) te komen tot een gemeenschappelijke aanpak en 

provinciaal programma ter versterking van de biodiversiteit voor het behoud van o.m. 

boerenlandvlinders, bijen en andere bedreigde insecten; 

• hierbij aan te sluiten bij bestaande initiatieven en ruimte bieden voor het nemen van nieuwe 

initiatieven; 

• in dit programma in ieder geval aandacht te besteden aan  

• ecologisch bermbeheer en het ontwikkelen en behouden van bloemenweides en 

bloemenstroken in het agrarisch cultuurlandschap, bedrijventerreinen, recreatiegebieden 

e.d. ten einde de biodiversiteit te bevorderen; 

• ontwikkelen van educatieve programma’s 

• in samenwerking met de gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail een Drentse aanpak 

voor ecologisch berm- en slootbeheer op te zetten; 

• zo nodig hiervoor extra middelen vrij te maken voor de begroting van 2018; 

• Provinciale Staten in het najaar te informeren over de stand van zaken. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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