
De berm komt tot bloei 
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Inleiding (insecten in het gedrang) 



Inleiding (monoculturen) 



Inleiding (monoculturen) 

• Industriële landbouw 
• Grote hoeveelheden 
• Arbeidsextensief 
• Goedkoper voedsel 
 
• Bloeit allemaal tegelijk 
• Vraagt om chemische bestrijding 
• Lage kwaliteit zaden 
• Degeneratie van grond 

 



Inleiding (monoculturen in de berm) 

• Klepelbeheer 



Inleiding (monoculturen in de berm) 

• Goedkoop en weinig impact op verkeer 

• Eenzijdige begroeiing 

 



Het nieuwe bermbeleid 



Het nieuwe bermbeleid 
(opgave) 

• De berm moet aantrekkelijk leefgebied 
worden voor (bestuivende) insecten. 

• Deze verandering wordt bereikt door middel 
van het aanpassen van het beheer. 

 

• De gedachte is: als er leefgebied is voor de 
insecten, dan komen deze vanzelf!  

 



Het nieuwe bermbeleid 
(monocultuur en diversiteit) 



Doelstellingen provincie  

• Vlot en veilig over weg en water 
• Omgevingsbewust 
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• Vlot en veilig over weg en water 
• Omgevingsbewust 
• Ecologisch waar kan! 

 
•   

 
•   
•   
•   
 



Doelstellingen provincie  

• Vlot en veilig over weg en water 
• Omgevingsbewust 
• Ecologisch waar kan 

 
• ‘’vertaald naar bermbeheer’’ 

 
• Lang wat kan en kort wat moet. 
• Veiligheid eerst. 
• Houd rekening met de omgeving. 



De bedoeling (hoe) 

• Stap 1: bepaal welke bermen geschikt zijn. 

 

• Stap 2+3: stel van ieder wegtraject een 
maaiplan op. 

– Stap 3a maai minder vaak (frequentie) 

– Stap 3b maai na de bloei (moment) 

– Stap 3c laat stukken staan (continuïteit) 

– Stap 3d voer het maaisel af (verschraal) 

 

 



Van beleid naar realiteit 

• 1ste jaar oefenwegen 

 

• Met ieder rayon is afgesproken om een weg 
conform nieuw beleid te maaien.  

• Weg naar eigen keus.  

– Samen een tekening maken 

– Werkbaarheid uitvoering toetsen 

– Afprijzen door de aannemer 
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Verkeersveiligheid (kort wat moet) 

Vlucht- en bergingszone en zichthoeken 

  





Gemeente en waterschap 

• Gemeenten: extra aandacht bij en in de kernen 

 

 

 

• Waterschappen: schouwpaden t.b.v. schouw en 
sloten  





Van beleid naar realiteit 

• 2de jaar 
 

• Met de rayons twee  wegen uitgekozen die 
conform nieuw beleid gemaaid worden 

• Vooraf gecorrigeerde maaitekeningen 
• Maaitekeningen opgenomen in beheersysteem 
• Vooraf aangepaste contracten 
• Lessen oefenwegen verwerkt 
• Evaluatieronde en update uitvoerende 

medewerkers 



Van beleid naar realiteit (winst 2de jaar) 

• Globaal inzicht in de kosten 

• Bewustwording van hoeveelheden af te voeren 
materiaal 

• Hoe om te gaan met ongewenste soorten 

• Communicatiebehoefte naar omgeving en stakeholders 

• Kennis en vaardigheid vergroten in de organisatie en 
verbeteren kwaliteit maaitekeningen 

• Evaluatieronde en update uitvoerende medewerkers  

• Waarde van een duidelijke boodschap 

 



Proactieve communicatie 



Contracten 

Het juiste gereedschap en hulpmiddelen  



Werkinstructies 



Functionele omschrijving 



Van beleid naar realiteit (nu) 

• Proactief communicatieplan gehele provincie 

• Aanpassing RAW contracten 

• Maaitekeningen alle wegen (voor april) 

• Tekeningen delen met aannemers (voor mei) 



Van beleid naar realiteit 

• 1 oefenwegen 

• 2 kleinschalig 

• 3 grootschalig 

 



 Eerste jaren verwachten we een wat 
verruigd beeld (D) 



Wat langzaam overgaat in meer 
bloemrijk grasland (C) 



Wat langzaam overgaat in meer 
bloemrijk grasland (B) 



Schraal grasland in de provinciale 
bermen (A) 



Succesfactoren 

• De verandering begon op beleidsniveau 
• 1ste en 2de jaar 

– Het gesprek met buitendienst en hun kennis van het 
gebied 

– De hulp, ondersteuning en kennis van GeoWeb  
– Accepteren dat het maatwerk is  

• 3de jaar 
– De proactieve communicatie 
– Contact leggen met regionale initiatieven 

 
– Ga er positief in staan en doe en leer samen! 



RAW  UAV-GC 



Zijn er vragen? 

 

 

 

 

 

 

https://www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei 
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