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0 SAMENVATTING 
 
In de notitie bermbeheer wordt vastgelegd hoe de gemeentelijke wegbermen worden onderhouden. 
Traditioneel worden de bermen geklepeld. Een klepelunit bestaat uit snel roterende kettingen. De unit 
slaat het gras kapot, het maaisel blijft liggen. Het verterende maaisel verrijkt de bodem. 
Reeds een aantal jaren worden in delen van de gemeente Twenterand bermen ecologisch beheerd. 
Door het maaisel af te voeren wordt de berm minder voedingsrijk. De berm krijgt daardoor meer 
variatie in haar vegetatie. De berm wordt bloemen- en kruidenrijker en daardoor recreatief/toeristisch 
interessant. Ook voor vlinders, bijen, andere insecten, zaad etende vogel en andere dieren vormen 
deze bermen een aantrekkelijke leefomgeving. 
Ecologisch beheerde bermen geven een ander beeld. In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden voor ecologisch bermbeheer. Hierdoor is inzicht verkregen welke bermen 
ecologisch kunnen worden beheerd en welk niet. Het omvormen naar meer ecologisch bermbeheer 
kost naast dat de bermen worden gemaaid een extra inspanning in tijd en geld voor het verzamelen, 
afvoeren en storten van het maaisel.  
 
Fasen ecologisch beheer 
1: traditioneel beheer (maaisel laten liggen) 
2: overgangsfase (ofwel verschalingsbeheer), maaisel afvoeren 
3: volledig ecologisch beheer (minder maaisel, afvoeren en meer bloemen voor de bijen) 
 
Binnen het huidige budget wordt circa 24,8 hectare naar ecologisch beheer omgezet. 
Door in de komende periode actief over de achtergronden, selectie en de waarde van het ecologisch 
beheer te communiceren ontstaat meer kennis, interesse en draagvlak bij de inwoners, 
(natuur)verenigingen en toeristen. 
Er zijn een aantal ontwikkelingen aan de orde om de waarde van het maaisel als grondstof (via pilots) 
te verhogen. Deze ontwikkelingen worden verder uitgewerkt. 
Verder wordt regionaal bekeken of er meer verwerkingsmethoden van bermmaaisel zijn om eventueel 
te ontwikkelen dan wel bij aan te sluiten in samenwerking met de kennisinstituten. 
 
In deze notitie is de motie bestuivende insecten van 20 december 2016 verwerkt. 
 
Er zijn verschillende opties beschreven (optie1 t/m 3 ). 

- Optie 1 geeft het huidige areaal aan waar we al verschralingsbeheer toepassen om te komen 
tot ecologische bermen (ca. 24,8 ha.) 

- Optie 2. Is aangegeven waar we een meerwaarde kunnen bieden aan de recreatie en 
toeristische routes (ca. 10,7 ha), 10.000 m2 in zaaien van bloemenmengsels voor de bij in de 
periode van 4 jaar (2500 m2 per jaar) en de uitbreiding van vrucht- en drachtbomen in 
bestaande projecten en renovatie(openbaar)groen. 

- Optie 3 zijn mogelijke uitbreidingen ten opzichte van optie 2 

- Uitbreiding bermbeheer met 20 ha budgetuitbreiding benodigd van €45.000,- per jaar.  

- Inzaaien bermen/ stroken met bloemenmengsel € 7.500 per jaar, gedurende 4 jaar  
- Uitbreiding areaal vrucht- en drachtbomen. Voor het planten van 1 á 2 bomen op dergelijke 

locaties zullen de kosten circa € 5.000,- bedragen per jaar 

 
Ecologisch bermbeheer heeft een duidelijke meerwaarde: vestigingsplaats voor veel zeldzame 
plantensoorten, schuilplaats voor diverse dieren, bijdrage aan biodiversiteit, natuur- en 
landschapsbeleving, aantrekkelijkheid voor toeristen en voor een deel een betere ondersteuning voor 
de wegconstructie. Het streven is er daarom op gericht om meer bermen ecologisch te gaan beheren. 
 
We kiezen voor Optie 2 (a, b, en c) omdat de meest kansrijke bermen in deze optie zijn opgenomen. 
Dit zijn bermen langs fiets- en toeristische routes. Door hier een uitbreiding met bloemenmengsels te 
realiseren kan dit bijdragen aan de versterking van de recreatieve mogelijkheden in Twenterand. 
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1 INLEIDING 
 
De gemeente Twenterand beheert circa 117 ha wegbermen, hiervan wordt sinds enkele jaren 
ongeveer 24,8 ha aan verschralingsbeheer toegepast om te komen naar ecologisch beheer. De 
overige bermen worden traditioneel “geklepeld”. Een deel van de wegbermen is minder geschikt voor 
ecologisch beheer. De bermen zijn smal, bevatten veel obstakels, zijn te schaduw- of voedingsrijk.  
In deze notitie worden de recente veldonderzoeken in beeld gebracht en vertaald naar het beheer. 
Verder zijn de nieuwe inzichten op het gebied van ecologisch beheer, de gewijzigde wet- en 
regelgeving benoemd. 
 
Definitie berm 
Een berm is een strook grond gelegen tussen de wegrand en de grens met het aanliggende 
terrein/perceel of de insteek van de (berm)sloot. Ook grasstroken tussen twee wegen of tussen een 
weg en een vrij liggend fietspad zien we als berm. 
 
 

2 BELEID EN BEHEER 
 
Fasen ecologisch beheer 
1: traditioneel beheer 
2: overgangsfase (ofwel verschralingsbeheer) 
3: volledig ecologisch beheer 
 
In Bijlage 1 Optie 1. is de huidige situatie verschralingsbeheer om te komen tot “ecologische bermen” 
in Twenterand weergegeven. 
 
Wegbermen vroeger en nu 
In het verleden werden bermen beheerd: het gras werd gemaaid. Met de toename van verkeer vanaf 
de jaren ’50 nam echter ook de verontreiniging van de bermen toe (strooizout, lood, roet). Vanaf de 
jaren ’70 kwam geleidelijk het besef dat bermen een grote ecologische potentie hebben. 
Rijkswaterstaat was koploper bij het implementeren van ecologisch bermbeheer. Sinds eind jaren ’70 
worden alle bermen langs rijkswegen ecologisch beheerd: een totale oppervlakte ter grootte van het 
eiland Texel. Ook provincies en gemeenten gaan steeds meer over op ecologisch bermbeheer. 
 
Essentie van ecologisch bermbeheer 
Bij traditioneel bermbeheer wordt de berm diverse malen per jaar gemaaid, en blijft het maaisel liggen. 
De voedingsstoffen die in het maaisel aanwezig zijn komen daardoor weer in de bodem terecht, vooral 
wanneer het maaisel ook versnipperd wordt (klepelen). De bodem wordt daardoor niet verschraald 
maar verrijkt. Op voedingsrijke grond gedijt voornamelijk snelgroeiende beplanting goed, zoals gras, 
distels en brandnetels. Andere vegetatie krijgt daardoor geen kans. 
Bepaalde plantensoorten gedijen beter op een voedselarme ondergrond. Door het bermmaaisel af te 
voeren kan de bodem schraal gehouden worden. Hierdoor zullen diverse inheemse bloeiende planten 
na enige tijd terugkeren in de berm en neemt de biodiversiteit toe. Dit zijn onder andere soorten uit 
ouderwetse boerenhooilanden, die zich op het moderne boerenland bijna niet meer kunnen 
handhaven. Voor deze soorten vormen de wegbermen een welkome toevluchtsoord. Het resultaat is 
een soortenrijke berm met veel kleur. Met het terugkeren van bepaalde plantensoorten vinden ook 
diverse diersoorten hun weg naar de bermen: vlinders en insecten, maar ook reptielen, vogels en 
kleine zoogdieren. 
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Uitvoering van ecologisch bermbeheer 
De overgang van een traditionele berm naar een 
ecologische berm verloopt in drie fasen. De 
eerste fase is de fase waarin de berm nog 
traditioneel beheerd wordt. De berm wordt dan 
tweemaal per jaar geklepeld, en uitzichthoeken 
nog één keer extra. Voordat de berm volledig 
ecologisch beheerd kan worden, is er eerst 
sprake van een overgangsfase. Deze 
overgangsfase, die doorgaans minimaal tien jaar 
duurt, is bedoeld om de voedingsrijke bodem te 
verschralen. De vegetatie bestaat in deze fase 
hoofdzakelijk uit gras, brandnetels, etc. De berm 
wordt twee keer per jaar gemaaid (mei/juni en 
augustus/september) en het bermmaaisel wordt 
zo snel mogelijk afgevoerd. Naarmate de bodem 
schraler wordt, zullen steeds meer planten en 
bloemen terugkeren in de berm. Vooral gras zal op de schrale bodem steeds minder gaan groeien. Op 
enig moment kan daarom volstaan worden met slechts één keer per jaar maaien 
(augustus/september). Dit is het moment waarop sprake is van volledig ecologisch beheer. Het 
bermmaaisel wordt dan ook niet meer direct na het maaien afgevoerd, maar blijft circa een week 
liggen. De zaden krijgen daardoor de kans om te rijpen en af te vallen. Bovendien wordt op deze 
manier voorkomen dat een groot deel van de tussen de planten levende insecten mee verwijderd 
worden.  
 
Belang van ecologisch bermbeheer / Natuurlijke waarde en biodiversiteit 
Wegbermen vormen gezamenlijk 
een grote oppervlakte: 2,5% van de 
oppervlakte van Nederland bestaat 
uit wegbermen. Wanneer we dan 
bedenken dat de erkende 
natuurgebieden slechts 4% van de 
oppervlakte van Nederland 
beslaan, dan blijkt dat de 
wegbermen een enorme 
ecologische potentie bieden voor 
de natuur in Nederland. Uit 
onderzoek van de 
Landbouwuniversiteit Wageningen 
is gebleken dat ecologisch 
bermbeheer leidt tot soortenrijke 
graslanden met een relatief hoge 
natuurwaarde. 
Ecologische bermen hebben doorgaans een veel hogere natuurwaarde dan het agrarische achterland 
vanwege de grotere biodiversiteit en soortenrijkdom. De ecologische bermen bieden vaak een laatste 
asiel aan diverse planten en dieren die zijn verdrongen door bebouwing, industrialisatie en 
intensivering van de landbouw. De soortenrijke, bloemrijke bermen worden het leefgebied voor vele 
planten en dieren, waaronder diverse zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten. Voor vlinders, 
insecten en kleine dieren kunnen de bermen een leefgebied zijn. Voor vogels en grotere dieren 
vormen natuurlijke bermen een verbinding tussen hun leefgebieden en verbeteren ze daarmee de 
migratie van planten en dieren. Ook bieden ecologische bermen aan sommige vogels de mogelijkheid 
om te nestelen en aan kleine zoogdieren een overwinteringsplaats. Ecologisch beheerde wegbermen 
kunnen hierdoor een belangrijke functie vervullen voor de natuur en de biodiversiteit.  
 
Meerwaarde voor leefomgeving 
In landelijke buitengebieden past een ecologische berm beter bij de leefomgeving dan een strak 
gemaaid gazon. Ecologisch bermbeheer resulteert in een grotere soortenrijkdom, voor kruiden. Door 
de soortenrijkdom is de bloeitijd van de gehele berm relatief lang. Deze grote en langdurende 
bloemenrijkdom is behalve aantrekkelijk voor insecten ook aantrekkelijk voor mensen. Kleurrijke 
bloemen hebben immers voor mensen een grotere aantrekkingskracht dan ruigtekruiden als 
brandnetels. Ecologische bermen dragen daarmee bij aan de natuur- en landschapsbeleving: 
weggebruikers en omwonenden kunnen genieten van kleurrijke bloeiende bermen.  

Een harkkeerder (acrobaat). Bron: (Boer & Natuur, 2017) 

Een ecologisch beheerde berm. Bron: (FlevoPost, 2017) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir5bn5_PvSAhWH2RoKHU5mARkQjRwIBw&url=http://www.boerennatuurzwk.nl/ecologischeberm.html&psig=AFQjCNHHwMDc20fQlm1FXksmnW5NLoeV5Q&ust=1490885841697065
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxyO7i-fvSAhWCWhoKHVGPCpgQjRwIBw&url=https://www.flevopost.nl/nieuws/noordoostpolder/41343/ecologische-bermen-krijgen-maaibeurt.html&bvm=bv.150729734,bs.1,d.ZGg&psig=AFQjCNFYxhPW_DbW6wtyofKOqJ70pcUTyg&ust=1490885043825925
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Meerwaarde voor toerisme en recreatie 
Toeristen bezoeken de gemeente voor de rust, de ruimte en de mooie natuur. Naast de vele 
natuurgebieden kunnen ook de wegbermen in belangrijke mate bijdragen aan de beleving van het 
landschap. Vooral langs recreatieve fiets- en wandelroutes en landelijke wegen kunnen kleurrijke 
bloeiende bermen een impuls geven aan de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied.  
 
Civieltechnische en verkeerskundige voordelen 
Bermen hebben primair een civieltechnische en verkeerskundige functie. Ze dienen als 
uitwijkmogelijkheid voor verkeer, geven steun aan de wegconstructie en bieden ruimte voor kabels en 
leidingen, verkeersborden en wegmeubilair. Om deze functies goed uit te kunnen oefenen moet de 
berm enige breedte hebben en over voldoende stevigheid beschikken. Dit verhoudt zich goed met 
ecologisch bermbeheer. Een schrale bodem heeft meer draagkracht dan een voedingsrijke bodem, en 
biedt daarmee meer steun aan de weg. Afhankelijk van de opbouw van de bodem zal het bij de ene 
berm meer draagkracht zijn dan bij de andere berm.  Bij meer draagkracht zal ook minder 
spoorvorming optreden in de betreffende  berm. Ook herbergen schrale bermen minder wormen en 
mollen, waardoor de bermen minder rul zijn dan voedselrijke bermen en daardoor minder slipgevaar 
opleveren. Schrale bermen zijn vanuit civieltechnisch en verkeerskundig oogpunt dus functioneler dan 
voedselrijke ‘vette’ bermen. 
 
Werkwijze Twenterand 
Of het bermmaaisel al dan niet afgevoerd wordt is afhankelijk van de beheervorm van de betreffende 
berm. Bij traditioneel beheerde bermen wordt de berm geklepeld en blijft het fijngeslagen maaisel 
liggen. Bij bermen die zich in de tussenfase bevinden worden het maaisel zo snel mogelijk afgevoerd 
om uitspoeling van voedingsstoffen naar de bodem te voorkomen. Heeft een berm de ecologische 
eindfase bereikt, dan blijft het maaisel circa een week liggen. Hierdoor kunnen zaden er uit vallen en 
krijgen insecten en andere dieren de kans om een veilig heenkomen te zoeken. 
 
Tegengaan van ongewenste flora 
Er is geen beleid opgesteld voor het tegenaan van ongewenste flora, zoals Jacobskruiskruid, distels, 
zuring, brandnetels Japanse Duizendknoop, etc. Wel wordt bij overlast bekeken wat gedaan kan 
worden om de overlast te verminderen. Daarbij wordt maatwerk geleverd. Vaak betreft het tijdelijke 
overlast en kan de ongewenste flora beheerst worden door aangepast maaibeheer. 
 
Bevorderen gewenste flora en fauna 
Als gemeente dragen we een steentje bij om 
zoveel mogelijk plaatsen van (wilde) bloemen 
mengsels te voorzien. In bijlage 1 We gaan 
nader bekijken wat de mogelijkheden zijn 
betreffende braakliggende (bouw-) terreinen 
en groenstroken. In bestaande projecten gaan 
we waar mogelijk vrucht-/ drachtbomen 
planten om te  voldoen aan het gestelde in de 
motie bestuivende insecten d.d. 20-12-2016 
zoals gesteld in bijlage 2  
Om te bepalen welke bermen voor ecologisch 
bermbeheer in aanmerking komen, is een 
aantal parameters van belang: de 
bermbreedte, de aanwezigheid van obstakels 
en de voedselrijkheid van de bodem, al dan 
niet in het oog springend bij een breed publiek. 
*Aanwezigheid van obstakels: door de aanwezigheid van obstakels als bomen, verkeersborden en 
lichtmasten is het niet mogelijk de berm in één gang te maaien. Begroeiing rondom obstakels buiten 
de bebakeningsstroken kunnen blijven staan. Dit zijn toevluchtsoorden voor insecten wanneer de 
overige delen van de berm worden gemaaid. Wanneer dit maaisel niet wordt afgevoerd zal geen 
verschraling van de berm optreden. Praktische uitvoerbaarheid is hierbij een belangrijk aspect, 
evenals kosten.  
 
Hiermee wordt voor (bestuivende) insecten bijgedragen aan de bijenagenda van de provincie 
Overijssel en de biodiversiteit in Twenterand verhoogd. 
Door een bredere communicatie op te zetten waarom de flora en fauna wordt bevorderd zullen 
inwoners nut en noodzaak gaan ervaren en wordt er draagvlak gecreëerd. 

Een blijvend wilde bloemenmengsel. Bron: (Cruydt-Hoeck, 2017) 
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Maaifrequenties en maaiperiodes 
Afhankelijk van de voedingsrijk van de berm moet een ecologische berm één of twee keer per jaar 
gemaaid worden. 
 
Twee keer maaien:  
bermen die voedingsrijk zijn worden twee keer per jaar gemaaid, in juni en in september. Het 
bermmaaisel wordt zo spoedig mogelijk afgevoerd om de bodem te verschralen.  
Anderhalf keer maaien:  
bij sommige bermen kan in beginsel volstaan worden met één keer per jaar maaien, maar moeten 
bepaalde delen van de berm (bijvoorbeeld uitzichthoeken of strook langs weg/fietspad) een extra 
maaibeurt ondergaan. 
Eén keer maaien:  
bij bermen die voldoende verschraald zijn kan volstaan worden met één keer per jaar maaien. Deze 
maaibeurt vindt plaats in september. Het bermmaaisel wordt dan niet meer direct na het maaien 
afgevoerd, maar blijft circa een week liggen waardoor zaden de kans 
krijgen om te rijpen en af te vallen. 
 
Traditioneel beheerde bermen worden tweemaal per jaar geklepeld, en uitzichthoeken worden nog 
één keer per jaar extra gemaaid en afgevoerd. Momenteel worden alle ecologische bermen nog twee 
keer per jaar gemaaid. Een aantal bermen bevindt zich over enkele jaren in een dusdanige 
ecologische situatie dat het aantal maaibeurten teruggebracht kan worden naar één keer per jaar.  
Momenteel worden alle ecologische bermen in Twenterand nog twee keer per jaar gemaaid in het 
kader van verschralingsbeheer. In het onderstaande overzicht is het maaibeheer weergegeven voor 
het huidige areaal “ecologisch bermbeheer”. Zie bijlage 1.  
 
 
Nulmeting 
Er zijn momenteel weinig gegevens over de ecologische situatie van de bermen in Twenterand 
beschikbaar. Om het effect van verschralingsbeheer naar ecologisch bermbeheer inzichtelijk te maken 
gaan we meer monitoren. 
 
 
Aandachtspunten 
 
Aanleg van kabels en leidingen 
Bij aanleg van kabels en leidingen in de berm wordt 
de grond geroerd. Bij een schrale berm betekent dit 
dat de schrale bovenlaag vermengd wordt met de 
voedingsrijkere onderlaag, en dus voedingsrijker 
wordt. Dit heeft een schadelijke invloed op de 
aanwezige vegetatie. Is het desondanks noodzakelijk 
om werkzaamheden uit te voeren in een ecologische 
berm, dan moet de bovenlaag gescheiden 
afgegraven worden om vermenging te voorkomen. 
Bij aanvullen van bermen moet schrale zanderige 
teelaarde met een organische stofpercentage tussen 
2% en 4% toegepast worden. De 
vergunningsvoorwaarden zullen hierop moeten 
worden aangepast. 
 
Kansen waarde bermmaaisel 
Op dit moment zal een toename van de ecologisch te beheren bermen gaan leiden tot hogere kosten. 
Dit wordt veroorzaakt door de kosten die zijn gemoeid met de afvoer en het verwerken van het 
maaisel. Op dit moment zijn er ontwikkelingen in het verwerken van het maaisel. Er lopen pilots (o.a. 
bokashi in samenwerking met enkele gemeenten/bedrijven en kennisinstellingen binnen de groene 
Metropool) om bermmaaisel te laten fermenteren tot grondstof om de bodem te verbeteren. Bij 
biovergisting wordt het maaisel interessant als brandstof (gas). Door de waarde van het bermmaaisel 
verschuift het omslagpunt van traditioneel (klepelen) meer naar het ecologisch bermbeheer 
(verschralen). De ontwikkelingen op dit vlak blijven we met veel belangstelling volgen en daar waar 
kan zullen we als gemeente pilots gaan draaien of aanhaken bij succesvolle uitvoeringen. 
 

Aanleg kabels en leidingen. Bron: (Rabbers Hoveniers, 2017) 
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3 FINANCIEN 
 
Financieel kader 
Verschralingsbeheer (om te komen tot ecologisch bermbeheer zoals gesteld in bijlage 1) wordt nu 
uitgevoerd binnen het huidige budget. 
Wanneer bermen volledig ecologisch beheerd worden kunnen de kosten lager zijn dan bij traditioneel 
beheer: er hoeft nog slechts één keer per jaar gemaaid te worden en de hoeveelheid maaisel is 
aanzienlijk lager. Bovendien is het gunstig dat er minder gemaaid hoeft te worden rondom obstakels. 
In de motie (zie bijlage 2) staat dat geschikte wegbermen, akker, perceelranden, groenstroken en 
braakliggende (bouw)terreinen te gebruiken om jaarlijks (wilde) bloemen te zaaien.  
In Bijlage 1 staat in  

 optie 2 a. de extra mogelijkheden genoemd met daarbij de financiële onderbouwing. Er is voor 
deze stap jaarlijks € 25.000,- nodig voor het ecologisch bermbeheer.  

 Tevens is er jaarlijks € 3750,- nodig om braakliggende (bouw-)terreinen, groenstroken in te 
zaaien optie 2b.  

- Optie 3  zijn mogelijke uitbreidingen ten opzichte van optie 2 

- Uitbreiding bermbeheer met 20 ha budgetuitbreiding benodigd van €45.000,- per jaar.  

- Inzaaien bermen/ stroken met bloemenmengsel € 7.500 per jaar, gedurende 4 jaar  
- Uitbreiding areaal vrucht- en drachtbomen. Voor het planten van 1 á 2 bomen op dergelijke 

locaties zullen de kosten circa € 5.000,- bedragen per jaar. 
 

  

4 COMMUNICATIE 
 
Ecologisch bermbeheer wordt door de meeste inwoners en recreanten gewaardeerd. In de directe 
omgeving van woningen of bedrijven ligt dit soms anders. Er is vrees voor ongedierte en insecten, of 
de verwachting dat men door overwaaiende zaden onkruid in de tuin, gras- of akkerland krijgt. Ook 
vindt een aantal bewoners het ecologisch bermbeheer een rommelig aanzicht geven. Om dit te 
ondervangen gaan we extra draagvlak creëren voor ecologisch bermbeheer. 
 
Folder 
Er wordt een folder ecologisch bermbeheer geschreven voor de verschillende doelgroepen. De folder 
stellen we beschikbaar via onze website, LTO, natuur- en bijenverenigingen en in de diverse 
folderrekken in de gemeente. 
 
 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

In 2018 zal worden ingezet op uitbreiding van het verschalingsbeheer met bijna 11 ha wegbermen. 

Tevens zal er 2.500 m2 bloemenmengsels (in 4 jaar 10.000 m2)  worden ingezaaid (optie 2). Om een 

en ander budgettair neutraal te kunnen laten plaatsvinden zullen de volgende maatregelen worden 

getroffen: 

 Binnen de bebouwde kom worden de grotere grasvelden extensiever beheerd. Deze maatregel 

draagt ook extra bij aan het beantwoorden van de biodiversiteit in de kernen. 

 Het plaatsen van geraniumtorens en het planten van bloembollen zal niet meer plaatsvinden. 

 De bermen langs de invalswegen binnen de bebouwde kom zullen in plaats van intensief extensief 

worden onderhouden Ten behoeve van communicatie zal er een folder worden gemaakt voor 

particulieren en agrariërs hoe om te gaan met verschalings- en ecologisch beheer. Met de 

vereniging NBV afdeling Vriezenveen en omgeving zal contact worden gelegd naar mogelijkheden 

voor educatie bij hun nieuwe onderkomen en voor klassen van de verschillende basisscholen in de 

gemeente. 

In projecten zoals “Wies met de Patries” zal extra aandacht aan biodiversiteit worden gegeven. 
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BIJLAGE 1 
 
Huidige situatie 
 
Optie 1. Huidig areaal “ecologische bermen” 
Gemeente Twenterand heeft circa 117 hectare wegbermen in beheer.  
De volgende wegbermen zitten in het verschralingsbeheer om te komen tot ecologisch 
beheer: 

- Nieuwe Wierdenseweg, Vriezenveen 
- Oude Hoevenweg, Vriezenveen 
- Bouwmeesterstraat, Vriezenveen 
- Hoofdweg, Westerhaar 
- Oosterweilandweg, Vriezenveen 
- Oosterweilandweg omgeving viaduct, Vriezenveen 
- Rusluieweg, Vriezenveen 
- Oosterveenweg, Vriezenveen 
- Westerveenweg, Vriezenveen 
- Schottenweg, Vriezenveen 
- Geerdijk, Geerdijk 
- Vosseboerweg, Den Ham 
- Nienenhoek, Den Ham 
- Marleseweg, Den Ham 
- Hammerflier incl. zijwegen, Den Ham 
- Bossinkkamp, Den Ham 
- Bakkersweg, Den Ham 

 
Deze wegbermen omvatten een areaal van circa 24,8 hectare.  
 
Huidige werkwijze 
Veel bermen in Twenterand worden nog traditioneel beheerd. Dit betekent dat de bermen twee keer 
per jaar geklepeld worden, en dat het maaisel blijft liggen. Eén keer per jaar wordt gemaaid rondom 
obstakels. Alle ‘ecologische’ bermen binnen gemeente bevinden zich momenteel nog in de 
overgangsfase.  
Op dit moment worden er nog geen bermen ecologisch beheerd. De verwachting is dat het nog enkele 
jaren duurt voor de eerste bermen door voldoende verschraling geschikt zijn voor ecologisch beheer.  
 
Tijdens deze fase is het beheer gericht op verschraling van de bodem. De bermen worden tweemaal 
per jaar gemaaid: medio juni en medio september. Uitzichthoeken worden met het oog op de 
verkeersveiligheid, afhankelijk van de situatie, 1-3 drie keer per jaar gemaaid. Om verrijking van de 
bodem te voorkomen wordt het gewas in één werkgang gemaaid en afgevoerd. 
 
Er zijn momenteel nog geen bermen die volledig ecologisch beheerd worden. Zodra een berm zich in 
deze fase bevindt, wordt er nog slechts eenmaal per jaar gemaaid: medio september. Het maaisel 
wordt dan niet direct afgevoerd, maar blijft een week liggen zodat zaden er uit vallen en fauna en 
vooral insecten de kans krijgen een veilig heenkomen te zoeken.  
 
Binnen optie 1 wordt het huidige beheer voorgezet (24,8 ha verschralings-/ ecologisch beheer). 
 
Optie 2 a. Ecologisch bermbeheer uitbreiden  
In deze optie wordt voorgesteld om het areaal “ecologisch bermbeheer” uit te breiden met bermen 
langs fietsroutes en toeristisch interessante routes. Deze uitbreiding is van toepassing op de bermen 
langs de volgende wegen: 

- Janmansweg (zuidzijde van Ommerweg tot Ganzemars), Den Ham 
- Veldsweg, Den Ham 
- Zomerweg (vanaf brug Linderbeek tot gemeentegrens), Den Ham 
- Oostzijde van de Schoolstraat, Vroomshoop/Geerdijk 
- Achteres, Den Ham 
- Linderweg (tussen Zomerweg en cluster boerderijen), Den Ham 
- Bosweg, Vroomshoop/Geerdijk 
- Hammerdijk, Vroomshoop 
- Sluiskade, Vroomshoop 
- Paterswal (vanaf Sluiskade tot gemeentegrens), Vriezenveen 
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- Harmsenweg (tussen Veeneindeweg en Schottenweg), Vriezenveen 
- Almeloseweg (tussen bebouwing en N36), Vriezenveen 
- Gravenlandweg, Bruinehaar 
- Veeneindeweg, Vriezenveen 
- Hazenpad, Vriezenveen 
- Bavesbeekweg, Vriezenveen 
- Veenweg, Vriezenveen 

 
Deze wegen omvatten een areaaluitbreiding van circa 10,7 hectare. Om deze areaaluitbreiding te 
bekostigen is een budgetuitbreiding benodigd van €25.000,- per jaar. Dit is inclusief afvoer en 
stortkosten van het vrijgekomen maaisel.  
 
Optie 2b het zaaien van bloemenmengsel uit te breiden voor geschikte percelen/braakliggende 
(bouw-) terreinen en groenstroken 
Voor het uitbreiden van het areaal kunnen op dit moment nog geen vaste locaties worden 
aangegeven. De in te zaaien locaties worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria: 

- Zichtbaarheid 
- Bodemgesteldheid 
- Bewerkbaarheid van de locatie 
- Geschiktheid voor bestuivende insecten 

 
In een tijdsbestek van vier jaar is het de bedoeling om circa 10.000 m2 in te zaaien met een voor bijen 
geschikt bloemenmengsel. Het is de bedoeling dat er gekozen wordt voor een meerjarig 
bijenmengsel, zodat er structureel een uitbreiding plaatsvindt. Voor het realiseren van deze 
doelstelling is er de komende vier jaar een budget benodigd van € 3.750, - per jaar. Dit budget is 
inclusief grondwerk, inzaaien en het benodigde zadenmengsel.  
 
Optie 2.c. vrucht- /drachtbomen meenemen in bestaande projecten en bij renovatie (openbaar) 
groen. 
Bij (her)inrichtingen of renovaties van het openbaar groen zal er per locatie bekeken worden of deze 
locatie geschikt is voor een vrucht- of drachtboom. Niet elke boomsoort is geschikt om op een 
bepaalde locatie te planten. Dit heeft vooral te maken met de bodemgesteldheid en het straatprofiel 
van de locatie. In het buitengebied bestaat op dit moment voornamelijk uit een monocultuur van eiken. 
Bij het dunnen van deze rijbeplantingen wordt op locaties waar dit mogelijk is herplant gepleegd met 
soorten die aantrekkelijk zijn voor insecten. In 2016 is hier al een begin mee gemaakt aan de 
Westerhoevenweg, de herplant die op deze locatie gepleegd is bestaat namelijk uit lindes. Een linde is 
een goede bron van nectar voor bijen en andere bestuivende insecten. Verder is het mogelijk om 
binnen de bebouwde kom op geschikte locaties boomsoorten toe te passen die een meerwaarde 
geven voor insecten zoals: linde, kers, Judasboom, honingboom, bijenboom.  
 
Naast het planten van vrucht- of drachtbomen voor bestuivende insecten, kan de openbare ruimte ook 
met andere vegetatie worden ingericht. Zo zijn er op dit moment op diverse locaties bloembollen 
geplant (bijenmix, met o.a. krokus en narcis) binnen de bebouwde kom. Verder worden er in de centra 
geraniumtorens toegepast. Geraniums bevatten veel nectar voor bestuivende insecten. Verder zijn er 
op zichtlocaties vaste planten geplant. Deze planten zijn, wanneer zij in bloei staan, geschikt voor 
bestuivende insecten.  
 
De hierboven genoemde maatregelen zijn reeds opgenomen in de budgetten voor (her)inrichting en 
renovaties van het openbaar groen en worden betaald uit andere beschikbare budgetten.  
 
Optie 2 omvat:  

- Uitbreiding areaal ecologisch te beheren bermen met 10,7 ha. 
- Inzaaien bermen/ stroken met bloemenmengsel 2.500 m2 per jaar, gedurende 4 jaar  
- Uitbreiding areaal vrucht- en drachtbomen meenemen in bestaande projecten en renovaties. 
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Optie 3. Ecologisch bermbeheer voor alle geschikte bermen mogelijk te maken. 
 

Optie 3a Uitbreiden ecologisch bermbeheer als aanvulling op optie 2a 

In deze optie wordt voorgesteld om het ecologisch bermbeheer uit te breiden naar alle overige 

geschikte locaties. Deze optie heeft niet de voorkeur omdat de bermen langs deze wegen minder in 

het oog springen bij een breed publiek. Het betreft hier de volgende wegen: 

- Nieuweweg, Westerhaar 

- Fortwijk, Vroomshoop/Geerdijk 

- Paterswal (van Oude Hoevenweg tot Sluiskade), Vriezenveen 

- Walstraat, Vriezenveen 

- Blankemeerweg, Vriezenveen 

- Alle zandwegen (door de gehele gemeente) 

- Horstweg (vanaf Rusluieweg tot na de bomenrij na de zandwinning), Vriezenveen 

- Polderweg, Geerdijk 

- Kalkwijk, Kalkwijk 

- Leidijk Oost, Westerhaar 

- Flierdijk, vanaf komgrens Vroomshoop tot manage 

- Russenweg, Den Ham 

- Veenschapweg, Vriezenveen 

- Westerweilandweg (parallel aan de N36), Vriezenveen 

- Harmsenweg (tussen Veeneindeweg en de bebouwde kom), Vriezenveen 

- Alle wegen op de Mageler Es, Den Ham 

- Leertendijk, Den Ham 

- Veeneindeweg, Vriezenveen 

Deze wegen omvatten een areaaluitbreiding van circa 20 hectare. Om deze areaaluitbreiding te 

bekostigen is een budgetuitbreiding benodigd van €45.000,- per jaar. Dit is inclusief afvoer en 

stortkosten van het vrijgekomen maaisel. 

Optie 3b het zaaien van bloemenmengsel uit te breiden voor de daarvoor geschikte 
percelen/braakliggende (bouw-) terreinen en groenstroken 
Voor het uitbreiden van het areaal kunnen op dit moment nog geen (vaste) locaties worden 
aangegeven. De in te zaaien locaties worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria: 

- Zichtbaarheid 
- Bodemgesteldheid 
- Bewerkbaarheid van de locatie 
- Geschiktheid voor bestuivende insecten 

 
In een tijdsbestek van vier jaar is het de bedoeling om circa 20.000 m2 in te zaaien met een voor bijen 

geschikt bloemenmengsel. Het is de bedoeling dat er gekozen wordt voor een meerjarig 

bijenmengsel, zodat er structureel een uitbreiding plaatsvindt. Voor het realiseren van deze 

doelstelling is er de komende vier jaar een budget benodigd van € 7.500, - per jaar. Dit budget is 

inclusief grondwerk, inzaaien en het benodigde zadenmengsel. 

Deze optie heeft niet de voorkeur, omdat door het toepassen van verschralingsbeheer de bermen al 

interessanter worden voor bestuivende insecten.  

Optie 3.c. Planten van vrucht- /drachtbomen op diverse geschikte locaties in de gemeente 
Het is mogelijk om geschikte locaties in de gemeente aan te wijzen als plantlocatie voor het planten 
van vrucht- en/of drachtbomen. Dit kunnen bijvoorbeeld educatieve interessante locaties zijn zoals 
schoolpleinen. Omdat schoolpleinen over het algemeen verhard zijn zullen er in de ondergrond 
constructies aangebracht moeten worden om de boom van voldoende doorwortelbare ruimte te 
voorzien. Op deze wijze kunnen er maar een klein aantal bomen per jaar aangeplant worden. Voor het 
planten van 1 á 2 bomen op dergelijke locaties zullen de kosten circa € 5.000,- bedragen per locatie. 
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Locaties in grasvelden binnen de gemeente zijn vaak niet aan te raden als plantlocaties voor deze 
bomen omdat grotere grasvelden vaak door de jeugd gebruikt worden om te voetballen.  
 
Optie 3 a, b, c  

- Optie 3  zijn mogelijke uitbreidingen ten opzichte van optie 2 

- Uitbreiding bermbeheer met 20 ha budgetuitbreiding benodigd van €45.000,- per jaar.  

- Inzaaien bermen/ stroken met bloemenmengsel € 7.500 per jaar, gedurende 4 jaar  
- Uitbreiding areaal vrucht- en drachtbomen. Voor het planten van 1 á 2 bomen op dergelijke 

locaties zullen de kosten circa € 5.000,- bedragen per jaar 
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BIJLAGE 2 MOTIE BESTUIVENDE INSECTEN VAN 20-12-2016 

 


