
Biodiversiteit in eigen dorp

Dit is de presentatie die de Friese

Milieufederatie op 16 november 2018 heeft

gegeven tijdens de jaarvergadering van Dorps-

belang Burgwerd, aangevuld met aanteke-

ningen, die die avond zijn gemaakt



Even voorstellen…….

FMF:
- Koepelorganisatie voor natuur en milieu

- 38 aangesloten organisaties waaronder

- Sinds begin jaren ‘70

- Ondersteunen AO’s, lobby, in praktijk laten zien

- Werken aan 



Noodzaak verbetering biodiversiteit



Enorme teruggang

Het gaat slecht met de biodiversiteit. 
50% van de insecten is verdwenen, 

ook in dorpen en steden. 

Er is nu een Deltaplan Biodiversiteit 
om de natuur te hulp te schieten. 

Hierbij zijn vele organisaties, 
waaronder de agrarische sector bij 

betrokken. 



Noodzaak verbetering biodiversiteit



Gelukkig zijn er ook successen

• Er zijn weer zee- en visarenden in Nederland

• De zeehondenpopulatie is enorm gegroeid en 

gezond

• Er leven weer otters in Nederland

• Kraanvogels broeden in het Fochteloërveen

• We komen nieuwe soorten, zoals de grote 

zilverreiger





Wat kunnen we zelf doen?

• Een betere wereld begint bij jezelf, in dit geval 

je eigen tuin

• en in een iets groter verband: je eigen dorp



DHZ natuur: bloemenweides







DHZ natuur; beheer bermen



DHZ natuur; horizontale ‘berm’



DHZ natuur; beheer bermen



DHZ natuur; nestgelegenheden



DHZ natuur; nestgelegenheden



DHZ natuur; oevers en poelen 



DHZ natuur; oevers en poelen 



DHZ natuur; vegetatiedaken



DHZ natuur; stinzeplanten



DHZ natuur; fruitbomen en 

(besdragende) struiken



2025?



Een paar tips

• Gebruik inheems bloemenmengsel

• Voor kleigrond zijn speciale bloemenmengsels 

zonder graszaad (dat gaat overheersen)

• Liefst maar 1x per jaar maaien, in het voorjaar 

(zo zijn er gedurende de winter nog zaden 

beschikbaar)

• Bij maaien altijd 15% laten staan, de rest 

afvoeren en niet klepelen.



…… en nog een paar

• Nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen, 

insectenhotels, wanden voor oeverzwaluwen 

en ijsvogeltjes, vijvers met verschillende 

niveaus (ook de oevers), sedumdaken, 

stinzenplanten (bloeien al vroeg), bijenkasten, 

fruitbomen en bessenstruiken


