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Kiezen voor biodiversiteit 
 

Biodiversiteit is een term die we gebruiken om rijkdom van natuur aan te duiden. Het gaat om 

de grote verscheidenheid aan planten, dieren, habitats en genen. Biodiversiteit zorgt door 

interactie met omgevingsfactoren voor ecosystemen waarin organismen kunnen leven, zoals 

bijvoorbeeld de mens. We kunnen immers niet overleven zonder de natuur, en toch 

beschouwen we die als iets vanzelfsprekends. 

 

Biodiversiteit is van cruciaal (levens-) belang voor talloze menselijke activiteiten. Veel 

voedsel kunnen we alleen maar produceren dankzij een vruchtbare bodem, zuiver water en 

bijen die planten en bomen bestuiven. Planten zuiveren lucht door zuurstof te produceren en 

verontreinigde stoffen op te nemen. 

 

Onze kledingkasten hangen vol met natuurlijke stoffen, zoals katoen, wol en zijde. De natuur 

voorziet ons ook van hout en andere materialen voor gebouwen en meubilair. 

 

Veel geneesmiddelen, zoals aspirine, zijn van natuurlijk oorsprong. Daarnaast herbergen 

ecosystemen zoals het regenwoud en koraalriffen nog onbekende stoffen die wel eens van 

onschatbare, levensreddende betekenis zouden kunnen zijn. 

 

De helft van de kooldioxine die we uitstoten wordt door de natuur geabsorbeerd. Deze 

‘koolstofputten’ spelen een grote rol bij het afremmen van klimaatverandering. 

 

Koraalriffen en mangrovebossen zijn een buffer tegen stormen en tsunami’s. Drasland kan als 

een spons overtollig water absorberen en zo overstromingen voorkomen. 

 

Prachtige natuurgebieden trekken talloze bezoekers aan en geven lokale bevolking zo een 

bron van inkomsten. 

 

Veel mensen genieten in hun vrije tijd van de schoonheid van de natuur. In sommige culturen 

hebben bepaalde plaatsen en soorten zelfs spirituele betekenis. 

 

De biodiversiteit wordt wereldwijd bedreigd. Planten en dieren sterven uit, vooral als gevolg 

van menselijk handelen. Alle biodiversiteit die verloren gaat, komt nooit meer terug. 

 

Verlies aan biodiversiteit betekent niet alleen dat er zeldzame planten- en diersoorten 

verdwijnen. Het leidt ertoe dat volledige ecosystemen minder produceren en kwetsbaarder 

worden door invloeden van buitenaf. Visbestanden kunnen instorten, de bodem kan 

onvruchtbaar worden en bijenvolken kunnen verdwijnen. 

 

De natuur geeft ons allerlei dingen gratis, maar ieder jaar wordt het minder. Economen 

schatten het verlies op ongeveer 50 miljard euro per jaar. Als we niet ingrijpen zou het verlies 

aan biodiversiteit op het land ons in 2050 ongeveer 7% van het bruto binnenlands product 

(bbp) kunnen kosten. 

 

Afhankelijk van de wijze van beheer kunnen bermen en sloten een belangrijke bijdrage 

leveren aan biodiversiteit. 

 

Kiezen voor biodiversiteit ! 
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Samenvatting 
 

Ambitie 

In de Beleidsnota Openbaar Groen 2020-2024 is de ambitie ten aanzien van sloten –en bermen verwoord. Een 

breed gedragen, betaalbaar bermen- en slotenbeheer, waarbij de functies verkeersveiligheid en waterbeheer 

voorop staan, waarbij verhoging van waarden voor natuur (biodiversiteit) zeer belangrijk zijn, verhoging van de 

waarden voor landschap en recreatie worden nagestreefd, en overlast van probleemsoorten naar aangrenzende 

grondeigenaren wordt voorkomen. 

 

Deze notitie geeft aan hoe we met de beschikbare financiële middelen bermen en sloten kunnen beheren om de 

beste overlevingskansen te bieden voor planten en dieren die in bermen leven, zodat ze zich er kunnen 

handhaven zonder dat dit leidt tot wateroverlast of verkeersonveiligheid of overlast voor aanliggende 

grondgebruikers. 

 

Er wordt aangesloten op landelijke en/of provinciale wet/ regelgeving (richtlijnen). 

 

Kiezen voor biodiversiteit 

Bermen en sloten hebben een belangrijke functie in het buitengebied. In ons steeds intensiever gebruikte 

agrarische landschap neemt hun belang als leefgebied en verbinding tussen leefgebieden voor planten en dieren 

alleen maar toe. Berm- en slootbeheer kunnen in dit kader een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.  

 

De praktijk van het huidig beheer voldoet hier onvoldoende aan. Sloten moeten voldoen aan het beheerregiem 

van de schouw. Bermen worden grotendeels traditioneel geklepeld, waarbij maaisel blijft liggen. Het verterende 

maaisel verrijkt en leidt tot ruigere bermen en daarmee tot probleemsoorten. Slechts 8% van de rupsen, vlinders 

en andere insecten in deze bermen overleeft een klepelbeurt (bron Vlinderstichting). Een gering deel van de 

bermen wordt geklepeld en afgezogen. Dit betekent wel een verschraling van bermen en tot kruidenrijkere 

vegetaties met minder ruigtekruiden en minder probleemsoorten. Helaas overleeft ook bij deze 

bermbeheermethode slechts 6% van de rupsen, vlinders en andere insecten. Een zeer gering deel van de bermen 

is als hooilandbeheer bij derden weggezet. 

 

Verschraling en bloemrijkdom zijn gunstig of zelfs noodzakelijk voor veel insectensoorten, maar de handelingen 

die nodig zijn voor het maaien en afvoeren zijn schadelijk voor insecten. Dit komt doordat tijdens het proces 

direct insecten dood gaan, maar ook doordat de aard van de vegetatie sterk wordt veranderd (foerageergebied, 

schuil- en nestplaatsen, microklimaat) zodat de plek tijdelijk ongeschikt wordt voor de aanvankelijke bewoners. 

Ondanks deze tijdelijke negatieve effecten op bepaalde fauna is maaien en afvoeren toch veelal de beste manier 

van beheer van gras- en kruidenvegetaties voor veel insecten. Het is van belang bij elke maaibeurt een deel van 

de vegetatie te laten staan. Deze niet-gemaaide delen bieden dekking, voedsel en voorplantingsgebied voor 

vlinders, bijen en andere dieren en geeft kruiden de kans om langer te bloeien en zaad te zetten. Ook bij de 

laatste maaibeurt dient een deel van de berm niet-gemaaid de winter in te gaan.  

 

Een goede reden de methode en frequentie van het huidige maaibeheer te wijzigen en weloverwogen te kiezen 

voor een bermbeheer dat bijdraagt aan biodiversiteit. 

 

Sinusbeheer, meanderend maaien, is een innovatieve maaimethode die optimaal rekening houdt met 

biodiversiteit voor onder meer vlinders, bijen en planten. Bij deze methode wordt gevarieerd in ruimte en tijd. 

Als resultaat ontstaat heel veel variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien wordt flora- 

en faunagericht beheer verweven in één methode. Het is wenselijk deze maaimethode toe te passen in enkele 

bredere bermdelen. 

 

 

Argumenten 

Naast de bijdrage die bermen kunnen leveren aan de biodiversiteit zijn er andere belangrijke argumenten om de 

methode van het huidig maaibeheer aan te passen, zoals: een toename van Jacobskruiskruid, een toename van 

probleemsoorten, de aanwezigheid van invasieve exoten en een forse toename van de Eikenprocessierups in onze 

gemeente. 
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We zien in de gemeente Midden-Groningen de laatste jaren een forse toename van Jacobskruiskruid, een 

vergelijkbaar trend als in grote delen van ons land. Vanwege de giftigheid voor vee wordt Jacobskruiskruid 

steeds meer gezien als een probleemsoort. Om op de juiste wijze uitvoering te geven aan het ‘ Convenant 

Jacobskruiskruid Groningen’, is een gericht maaibeheer noodzakelijk. Op dit moment wordt in onvoldoende 

mate uitvoering gegeven aan afspraken, overeengekomen in dit convenant. 

 

Boeren en tuinders geven aan in toenemende mate overlast te ondervinden van verruigde bermen 

(probleemsoorten). Het is een terugkerend onderwerp bij overleggen met Land- en Tuinbouw organisaties. Het 

klepelen van de bermen, waarbij maaisel blijft liggen, leidt tot (voedsel-)verrijking en daarmee tot een verdere 

verruiging van onze bermen. 

 

Van de Europees vastgestelde lijst invasieve exoten (Unielijst) zullen er een drietal landplanten in een 

provinciale samenwerkingsovereenkomst (Exit Invasieve exoten) worden opgenomen. Deze verordening betreft 

het bestrijden, beheersen en/of het voorkomen van verdere verspreiding van de exoten. Het gaat daarbij om 

Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien en Japanse Duizendknoop. De verwachting is dat de Europese Unie nog 

verschillende invasieve exoten aan de lijst toe zal voegen. Onze huidige beheermaatregelen zijn onvoldoende om 

deze invasieve exoten voldoende in toom te houden (beheersen/ bestrijden). 

 

In 2018 een forse toename van vlinders van de Eikenprocessierups (EPR) geconstateerd (monitoring met 

feromoonvallen). De EPR vormt een toenemend gezondheidsrisico. Verschillende insecten in bermen blijken 

aantoonbaar goede natuurlijke vijanden van rups, pop en vlinder van de Eikenprocessierups. 

 

De trend van achteruitgang van de insectenstand in ons land is zorgwekkend. Het betreft in het bijzonder soorten 

die kenmerkend en van belang zijn voor ons agrarisch landschap. 

 

CDA, VVD, D66 en GL hebben een motie ingediend over het huidig maaibeleid (schadelijke planten, 

Jacobskruiskruid). Er wordt verzocht om een plan van aanpak en aanpassingen van het huidig beleid. 

 

Voorstel 

Door het aanpassen van zowel maaifrequentie als –methode, van klepelen naar maaien met een cyclomaaier en/ 

of messenbalk, de vegetatie af te voeren (hooilandbeheer) en per maaibeurt ongeveer 15% tot 25% van de 

vegetatie te laten staan, worden overlevingskansen voor fauna aanzienlijk hoger (ongeveer 40%) (bron: 

Vlinderstichting). In deze beleidsnotitie wordt daarom voorgesteld: 

- Alle bermen twee keer per jaar te maaien (daargelaten (delen van) enkele zeer voedselarme bermen); 

- Op termijn, bij het bereiken van voldoende verschraling, kan de maaifrequentie teruggebracht worden 

naar één keer maaien; 

- Per maaibeurt ongeveer 15% tot 25% van de vegetatie te laten staan voor overlevingskansen van fauna 

en zaadzetting van flora te bevorderen; 

- Ongeveer 50% van de gemeentelijke wegbermen te beheren tot kruidenrijkere vegetaties met goede 

overlevingskansen voor fauna, en daarmee te kiezen voor biodiversiteit (maaien met cyclomaaier en/ of 

messenbalk); 

- Streven om extra 10% van de bermen als hooilandbeheer bij derden (agrariërs/ hobbyboeren) weg te 

zetten; 

- Ongeveer 25% van de bermen te klepelen, waarbij maaisel wordt afgezogen om kruidenrijkere 

vegetaties te ontwikkelen; 

- Klepelbeheer waarbij maaisel blijft liggen te beperken tot maximaal 25%; 

- In enkele bredere bermen sinusbeheer toe te passen; 

- De frequentie en wijze van slootbeheer nauwelijks te wijzigen. Vanuit de Keur van het waterschap is er 

weinig beleidsvrijheid. Wel is een betere afstemming tussen berm- en slootbeheer voorgesteld. 

 

 

Resultaat 

Met de voorgestelde maaifrequentie- en methode voor gemeentelijke bermen wordt uitvoering gegeven aan: 

- De gestelde ambitie in de Beleidsnota Openbaar Groen 2020-2024 t.a.v. functionaliteit, natuur, 

landschap en recreatie; 

- Het verminderen van probleemsoorten voor land- en tuinbouw; 
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- Het Convenant Jacobskruiskruid; 

- De samenwerkingsovereenkomst invasieve exoten; 

- De motie van CDA, VVD, D66 en GL; 

- Het bevorderen van natuurlijke vijanden van de EPR;  

- Een positieve bijdrage aan verbetering van de insectenstand; 

- Vergroten van de biodiversiteit. 

 

Monitoring 

Om te kunnen beoordelen en te leren of het gevoerd beheer zinvol en succesvol is, behoort monitoring van de 

effecten op flora en fauna tot een belangrijk aspect van het bermbeheer. 
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Algemeen 
 

Inleiding 
 

De gemeente Midden-Groningen heeft circa 282 hectare aan bermen en circa 3 hectare aan sloten. Bermen en 

sloten vormen daarmee een wezenlijk deel van het landschap in Midden-Groningen, de groen-blauwe 

dooradering. Bermen en sloten vallen daarom binnen de gemeentelijke afdeling (IBOR) onder taakveld groen. 

Bermen en sloten vervullen ook belangrijke andere functies. Primair vervullen bermen een belangrijke 

verkeerskundige en civieltechnische functie, en sloten een belangrijke functie in de waterhuishouding. Een 

bermstrook  (1
e
 meter ) is nadrukkelijker verbonden met civieltechnische- en veiligheidsaspecten en valt onder 

taakveld civiel van de gemeentelijke afdeling (IBOR), uitgezonderd het maaibeheer. 

 

Om goede sturing te kunnen geven aan beheer en onderhoud van gemeentelijke bermen en sloten is er behoefte 

aan duidelijk omschreven uitgangspunten. Belangen van verschillende functies kunnen nog wel eens botsen, en 

dan is het goed daar op voorhand over na te denken en vast te leggen hoe daar mee omgegaan wordt. Daarnaast 

spelen natuurlijk ook kosten van beheer en onderhoud een belangrijke rol. Elke beheervorm en 

onderhoudsmaatregel hebben immers hun prijs. Inzet van duurdere beheermaatregelen moet worden beperkt tot 

plaatsen waar dat ook zinvol is.  

 

Om gedurende een langere periode een kwalitatief goed beheer van bermen en sloten te garanderen is eenduidig 

geformuleerd beleid en continuïteit in beheer, noodzakelijk. De looptijd van deze notitie bedraagt daarom 10 

jaren. Uiteraard kunnen er op basis van monitoringgegevens en evaluaties aanpassingen plaats gaan vinden. 

 

Deze beleidsnotitie is een nadere uitwerking van de door de Raad vastgestelde Beleidsnota Openbaar Groen 

(2020-2024). De notitie is kaderstellend voor inrichting en beheer van bermen en sloten en wordt daarom ter 

vaststelling aan het college aangeboden. 

 

Voor een groot deel vallen bermen en groenstroken binnen de bouwde kom onder wijkgroen, en worden deze als 

gazon beheerd. Ze zijn niet opgenomen in deze notitie. Een belangrijke uitzondering hierop zijn de bebouwde 

kommen in het ‘lint’ Harkstede-Siddeburen. Hier wordt nadrukkelijk wel gestreefd naar een kruidenrijkere 

vegetatie. De bermen zijn hiertoe ingericht (grotendeels verschraald aangelegd), deels ingezaaid met bloemrijke 

kruiden en deels aangeplant met verwilderingsbolletjes (voorjaarsbloeiers).  Ook andere bermen binnen de 

bebouwde kommen, geschikt voor extensief beheer, zouden ingezaaid kunnen worden ten behoeve van vlinders, 

bijen en andere insecten. 

 

Aanleiding 
 
In de gemeente Midden-Groningen ontbreekt een integrale beheervisie op onderhoud van bermen en sloten. 

Speciaal op bermen en sloten gericht beleid moet worden gezien als een nadere uitwerking van de Beleidsnota 

Openbaar Groen ‘Mien toen, mien stee’ (2020-2024). Het belang van een goed bermen- en slotenbeheer blijkt 

eveneens uit interesse die verschillende bewoners, belangengroeperingen en instanties tonen voor de wijze 

waarop gemeenten en andere wegbeheerders hun bermen inrichten en beheren. 

 

Bermen en sloten vervullen diverse functies. Primair voor sloten geldt dat ze een functie hebben bij waterbeheer. 

Ze zorgen voor ontwatering van woongebieden, landbouwgronden en/ of weglichamen. De primaire functie van 

bermen ligt bij verkeersveiligheid. Bermen zijn onderdeel van de weg en moeten voldoen aan uitgangspunten 

voor verkeersveiligheid. Dat betekent dat onderhoud van bermen er primair op gericht is om verkeersonveilige 

situaties te voorkomen. 

 

Bermen en sloten vervullen steeds meer een landschappelijke en vooral een ecologische functie. Met juist beheer 

en onderhoud kunnen bermen en sloten waardevolle bijdrage leveren aan biodiversiteit, aan flora en fauna. Ze 

zorgen voor een groenblauwe dooradering in open agrarisch cultuurlandschap, tussen groenelementen, 

natuurgebieden en in de bebouwde omgeving (groenblauwe vingers). Fraai bloeiende bermen en sloten hebben 

ook een hoge landschappelijke waarde, aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. 

 

Voldoende draagvlak voor het te voeren gemeentelijk beleid is onontbeerlijk. Naast de gemeentelijke organisatie 

zijn er diverse groeperingen/ sectoren die belang hebben bij de wijze waarop de gemeente Midden-Groningen 
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omgaat met beheer en onderhoud van bermen en sloten, zoals aangrenzende terreinbeheerders, landeigenaren en 

ondernemers in de toeristische en recreatieve sector. Verontrustend is de toename van probleemsoorten (o.a. 

Riet, Jacobskruiskruid, Akkerdistel) en invasieve exoten (o.a. Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw, 

Reuzenbalsemien), vanuit ecologische, economische en gezondheidsredenen. 

 

Landbouworganisatie LTO en natuurorganisaties Floron en de Vlinderstichting trekken samen op om de 

biodiversiteit in bermen te vergroten en tegelijkertijd onkruiddruk op landbouwpercelen te verminderen. 

Verruigde bermen zijn voor LTO een bron van onkruiden. Floron en de Vlinderstichting zijn een campagne 

gestart: ‘Mijn Berm Bloeit’. Verruigde bermen zijn zowel nadelig voor boeren (probleemsoorten) als voor 

doelstellingen van natuurorganisaties (verdringing kwetsbare soortenrijke kruidenvegetatie). Het klepelen van 

bermen wordt als belangrijkste oorzaak voor verruiging gezien. LTO wil graag meer betrokkenheid van boeren 

bij bermbeheer, en wil inzetten op bermbeheer door boeren.  

 

Nederland zoemt 

De Nederlandse Bijenhouders vereniging (NBV) is partner van het samenwerkingsverband Nederland Zoemt. 

Beide lanceerden bijna gelijktijdig het plan om alle gemeenten in Nederland bij vriendelijk te maken, onder de 

vlag van Nationale Bijenstrategie. De NBV bereidt de actie Bij-vriendelijke gemeenten voor. De actie richt zich 

op verbetering van de dracht, op vergroting van het areaal bloeiende gewassen waarop bestuivers kunnen 

foerageren. Samen met partners in de Bijenstrategie (zie Bijlage: Ondertekenaars van de Nationale 

bijenstrategie) en als partner van Nederland Zoemt wil de NBV met lokale afdelingen, gemeenten stimuleren 

beheer van de openbare ruimte te verbeteren ten gunste van de honingbij en andere bestuivers. Groningen zoemt 

is een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMF Groningen). 

 

                   
 

 

Zorgwekkende achteruitgang van insectenpopulaties  

De trend van achteruitgang van insecten is zorgwekkend. Dit is gebleken uit een onderzoek in 2017 in 

natuurgebieden in de omgeving van Krefeld (Duitsland). Wageningen Environmetal Resear (WEnR) heeft 

geconcludeerd dat de onderzochte gebieden voor een aantal belangrijke kenmerken vergelijkbaar zijn met 

gebieden in Nederland. Het lijkt er volgens WEnR op dat de achteruitgang van soorten die kenmerkend zijn voor 

het agrarisch landschap onverminderd doorgaat. 

 
In 2017 werd vastgesteld dat op 63 locaties verspreid over 31 natuurgebieden in Duitsland de totale biomassa 

aan vliegende insecten in de laatste 27 jaren met maar liefst 76% achteruit is gegaan (bron WEnR). 
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De zorgwekkende achteruitgang van insectenpopulaties wordt volgens WEnR veroorzaakt door een complex aan 

factoren. WEnR concludeert dat afname van insectenpopulaties mogelijk kan worden verklaard door factoren die 

met ontwikkelingen in de landbouw samenhangen. Dit zijn intensivering en homogenisering van het agrarisch 

landgebruik, het gebruik van meer stikstof en fosfaat dan het landbouwkundig systeem kan vasthouden, het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (vooral insecticiden) en versnippering van natuurlijke leefgebieden. 

 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 

Eind 2018 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd door Boerenorganisaties, ketenpartijen, 

onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties. Doel is om biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar 

herstel. Kern van aanpak is een brede samenwerking van boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers 

en overheden. Herstel richt zich op drie belangrijke vormen van grondgebruik: natuur, landbouw en openbare 

ruimte. Hoofddoelstelling voor ‘openbare ruimte’ is dat biodiversiteit en landschappelijke identiteit in de 

openbare ruimte worden kerndoelen, naast veiligheid en aantrekkelijkheid in het beheer van gronden door 

(semi)overheden en private partijen (zie bijlage Deltaplan Biodiversiteit).  

Subdoelen: 

- Het vergroenen van de infrastructuur; 

- Het natuur-inclusief maken van bouw- en ontwikkelprojecten; 

- Het verbeteren van biodiversiteit bij beheer van bermen, sloten en water; 

- Het integraal meenemen van meer biodiversiteit als doel in projecten rond klimaatadaptatie, 

woningbouw, infrastructuur en energietransitie; 

- Het verkennen van biodiversiteit als deel van de oplossing in alle projecten in de openbare ruimte. 

 

Bermen en sloten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan ontsnippering van natuurlijke leefgebieden en 

biodiversiteit (foerageergebied, verbindingszone, leefgebied, dekking). Echter, het merendeel van de 

gemeentelijke bermen in Midden-Groningen wordt geklepeld, waarbij maaisel blijft liggen, en/of wordt 

afgezogen. Met klepelbeheer wordt alles verhakseld wat er in de berm aan gewas aanwezig is. Maaisel blijft 

achter. Slechts 8% van rupsen en vlinders overleeft een klepelbeurt. Bij de maai-zuigcombinatie (klepelen en 

afzuigen maaisel) is de impact faunistisch gezien eveneens desastreus. Slechts 6 % van de rupsen en dagvlinders 

overleeft een maaibeurt. Bij maaien met cyclomaaier en/ of messenbalk en afvoeren van maaisel 

(hooilandbeheer) is de overlevingskans van rupsen en vlinders aanzienlijk hoger, 40 % of meer (bron: 

Vlinderstichting). 

 

Doel 
 

De beleidsnotitie heeft tot doel om voor bermen en sloten in de gemeente Midden-Groningen voor de komende 

tien jaar de toekomstrichting te verwoorden, en op basis hiervan tot een bestuurlijk vastgesteld beleid te komen: 

- Een ambitie ten aanzien van bermen en sloten verwoorden; 

- De ambitie (keuze voor biodiversiteit) concretiseren op basis van uitgewerkte beheervarianten 

(bermbeheermodellen); 

- Inzicht in consequenties van bermmodellen; 

- Beleid en beheer harmoniseren/ standaardiseren. 
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Functies van bermen  
 

 

Bermen hebben meerdere functies. De berm als uitwijkmogelijkheid voor verkeer is vanzelfsprekend. Er zijn 

echter nog meer, wellicht minder voor de hand liggende functies. 

 

Verkeers- en wegenbouwkundige functie 
 

Bermen hebben op de eerste plaats een functie voor verkeer. Het begrip ‘berm’ komt dan ook voor in de 

Wegenwet. De berm maakt volgens deze wetgeving onderdeel uit van de weg en moet dan ook, evenals de weg, 

in een zodanige staat verkeren dat verkeersveiligheid is gewaarborgd. Puur vanuit technische benadering 

betekent dit dat bermen stabiliteit geven aan weglichamen en dus stevig moeten zijn. Ook leveren bermen een 

bijdrage aan (oppervlakkige) afwatering van wegen. Voorop staat dat bermen veilig moeten zijn en dus geen 

uitzicht mogen belemmeren. Ze zorgen voor verkeersbegeleiding en bieden uitwijkmogelijkheden. Ook bieden 

bermen plaats aan elementen/ meubilair als verkeersborden, bewegwijzering, reflectorpaaltjes en dergelijke. 

Bermen worden gebruikt voor aanleg van allerlei ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Bermen 

bieden middels uitwegen ontsluitingsmogelijkheden aan naastliggende percelen. 

 

Ecologische functie 
 

Naast de primaire verkeersfunctie hebben bermen een belangrijke ecologische functie. Onder andere door 

intensieve bemesting in de landbouw zijn veel planten, die van een voedselarm milieu houden, veel zeldzamer 

geworden. Relatief voedselarme bermen zijn daarom vaak laatste groeiplaatsen, buiten natuurreservaten, waar 

veel plantensoorten zich nog kunnen handhaven. Berm kunnen ook goede verbindingszones zijn voor fauna en 

daarmee belangrijke verbindingen vormen tussen voedselgebieden en leefgebieden en/of overwinteringsgebieden 

en voortplantingsgebieden. Voor andere soorten zijn bermen foerageergebied. Ook zijn bermen vaak 

standplaatsen van bomen en andere beplantingen. Wegbermen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 

biodiversiteit. 

 

Bloeiende kruiden geven niet alleen kleur aan bermen, ze zijn ook essentieel als nectarbron en/of voedselplant 

voor insecten. Omdat meestal hele trajecten in één keer over de volle breedte worden gemaaid, worden insecten 

van het ene op het andere moment van al hun voedselbronnen beroofd. Het is daarom wenselijk niet alles in één 

keer te maaien. Bij voorkeur blijft per maaibeurt zo’n 15% tot 25% van het oppervlak van de vegetatie staan, ook 

bij de laatste maaibeurt in het jaar. Juist in overstaande vegetatie kunnen insecten zich handhaven en hun 

levenscyclus voltooien. Ieder jaar kan een ander deel van de vegetatie de winter overstaan. 

 

Bermen bieden eveneens leefgebied aan kleine zoogdieren, amfibieën en vogels. Voor vogels zijn bermen vooral 

foerageergebied. Enkele soorten, zoals Graspieper en Gele kwikstaart, vinden soms in bermen hun broedgebied. 

Het betreft dan vooral bermen langs akkers en natuurgebieden, vooral op insteek sloot of in de eerste meter 

gerekend vanaf insteek sloot. 

 

Functie voor recreatieve beleving 
 

Bermen vormen een harmonieuze inpassing in het landschap: groene, bloeiende linten. Fraai ontwikkelde 

bermen, met een diversiteit aan bloemrijke kruiden, draagt bij aan een hoge belevingswaarde. De 

verscheidenheid in grondsoort, vochtigheidsgraad en vruchtbaarheid weerspiegelt zich in de vegetatie van 

bermen. 
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Functie van sloten 
 

Sloten hebben meerdere functies. De water afvoerende functie van sloten is vanzelfsprekend. Er zijn echter nog 

meer, wellicht minder voor de hand liggende functies. 

 

Waterhuishoudkundige functie 
 

De meest voor de hand liggende en belangrijkste functie van sloten is de waterhuishoudkundige functie. Ze zijn 

bedoeld om overtollig hemelwater of grondwater af te voeren, of zoals in droge perioden, juist aan te voeren. 

Veel sloten die langs wegen liggen, zorgen voor goede ontwatering van het weglichaam en vangen regenwater 

op zodat het niet op de weg blijft staan. 

 

Ecologische functie 
 

Evenals bermen vervullen ook sloten een belangrijke ecologische functie. Sloten herbergen vaak een grote 

diversiteit aan flora en fauna. Vaak betreft het aan oever- en watergebonden planten en dieren. Bermsloten zijn 

lijnvormige elementen die verbindingen leggen tussen natuurgebieden. Sloten bieden vlucht- en schuilplaatsen 

aan diverse dieren en vormen waardevolle lijnvormige elementen. Sloten kunnen een belangrijke functie 

vervullen aan biodiversiteit. 

 

Functie voor recreatieve beleving 
 

De beleving en waardering van het landschap wordt mede bepaald door sloten. Dit effect wordt verder versterkt 

als een sloot ook nog allerlei verschillende flora en fauna herbergt. 
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Inventarisatie en analyse 
 

Bestaand beleid 
 

Landschaps- en groenvisie Slochteren gemeente Slochteren (Oranjewoud 2000) 

De landschaps- en groenvisie van Slochteren geeft een ruimtelijke visie op de lange termijn op haar landschap en 

groen.  

 

Ecologische verbindingen in het landschap tot stand brengen. Ruimte bieden aan ontwikkeling van ecologische 

verbindingen en stapstenen tussen dorpsranden en het natuurgebieden, middels natte verbindingen als vennetjes, 

poelen, brede watergangen en plas-draszones,  en droge verbindingen als bermen, bossingels en grasstroken. 

Kanalen, sloten en beken ontwikkelen als natte verbindingszones, waar mogelijk koppelen aan recreatieve 

verbindingen. 

 

De ecologische waarde van landschappelijke elementen vergroten. Ontwikkelen en stimuleren van natte en droge 

verbindingszones, langs overige sloten, bermen, bosjes en singels. Beheer van landschapselementen richten op 

het vergroten van ecologische waarden. 

 

Bermen vormen met elkaar het grootste element in het beheer van de gemeente Slochteren. Naast de 

landschappelijke functie van wegbermen hebben zij een belangrijke functie als: 

- Refugium en vluchtplaats; planten en dieren vinden hier een groei- en leefgebied in het overwegend 

agrarisch gebruikte buitengebied; 

- Verbindingen tussen (grotere) natuurgebieden; 

- Voorkomen/ aanwezigheid van bijzondere vegetaties of diersoorten. 

Het te voeren beleid dient in zijn algemeenheid gericht te zijn op verhoging van natuurwaarden, binnen verkeers- 

en civieltechnische functies van wegbermen. 

 

Het water van Slochteren ‘Eerlijk, heerlijk of begeerlijk’ (gemeente Slochteren 2007) 

Het beheer van waterlopen richten op ecologische waarden als leefgebied van plant en dier. Beheer extensiveren 

en waar mogelijk binnen civieltechnische functies richten op leef- en verbindingsgebied voor flora en fauna. 

Streven naar meer natuurlijke en natuurvriendelijke oevers. 

 

Structuurvisie Menterwolde gemeente Menterwolde (Buro Vijn B.V. 2013) 

De gemeente Menterwolde beschikt over een gedifferentieerde groenstructuur. De waardevolle groenstructuur 

wordt onder andere bepaald door groene wegprofielen gekoppeld aan infrastructuur. 

 

Groenstructuurplan ‘Dit is mien stee, dit is mien toen’ gemeente Hoogezand-Sappemeer (Axis 2015) 

Bermen, oevers en laanbeplantingen zorgen voor verbindingen tussen leefgebieden van flora en fauna. Of zij 

brengen natuur van het landelijk gebied naar binnen kernen.  

In combinatie met water kan groen verschillende functies hebben, waaronder een ecologische: natuurlijke oevers 

en een natuurlijk maaibeheer. 

 

Beleidsnota Openbaar Groen ‘Mien toen, mien stee’ gemeente Midden-Groningen (2020-2024) 

Waterlopen zijn bij uitstek geschikt om de (natuur)waarden van het landelijk gebied te verbinden met het 

bebouwd gebied. Het zijn lange lijnen waarlangs planten en dieren zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Dat 

lukt alleen met ecologisch beheer van de walkanten. Veel ecologische waarden zijn op een laag niveau verweven 

met het gemeentelijk groen. Ook natuurwaarden in bermen. Daardoor ontstaat een fijnmazige dooradering van 

het bebouwd gebied. Deze dooradering maakt uitwisseling van natuurwaarden vanuit de landelijke omgeving 

met het stedelijk gebied mogelijk. Het beheer wordt daarop aangepast 

 

Relevante wet- en regelgeving 
 

Wegenwet (1930) 

Artikel 15 van de Wegenwet regelt beheer en onderhoud van wegen. Belangrijk is dat onderhoud van 

wegbermen en bermsloten ook als onderhoud van de weg moet worden gezien. In de Wegenwet staat hierover: 

‘tot het behoud van de weg, behoort mede het onderhoud van een tot dien weg behoorden berm of een tot dien 

weg behorende bermsloot, echter slechts voor zover het onderhoud van den berm of bermsloot dient ten behoeve 



 

16                                   Kiezen voor biodiversiteit                                          2019                        

 

van de instandhouding en de bruikbaarheid van den weg en voor zover het onderhoud niet, uit welken hoofd ook, 

tot de verplichting van anderen behoort’. 

 

Waterwet 
De Waterwet (2009) regelt de organisatie van het waterbeheer en stelt eisen aan de keur van het Waterschap. 

 

Keur Waterschap Hunze en Aa’s 

De belangrijkste regels met betrekking tot beheer en onderhoud waar eigenaren en aangelanden (eigenaren of 

gebruikers van de aan de sloot grenzende percelen) van sloten zich aan moeten houden zijn opgenomen in de 

Keur van het waterschap. De bepalingen in deze Keur hebben uitsluitend tot doel ‘de afvoer en aanvoer of 

berging van oppervlaktewater te bevorderen en de gewenste ontwatering te verkrijgen van gronden die op dat 

oppervlaktewater afwateren’. Er zijn drie soorten oppervlaktewaterlichamen te onderscheiden: 

- Leggersloten; 

- Schouwsloten; 

- Overige sloten. 

 

De verantwoordelijkheid en onderhoudsplicht voor sloten die op de legger van het waterschap staan 

(leggersloten), ligt bij het waterschap. De onderhoudsplicht voor sloten die niet op de legger staan, 

schouwsloten, berusten bij de aangelanden, elk voor de helft van de sloot. De onderhoudsplicht bestaat er uit dat 

er voor gezorgd moet worden dat sloten voortdurend in een, voor het voldoen aan de doelstellingen behorend bij 

de waterhuishoudkundige functie van die sloten, geschikte toestand verkeren. Dit betekent onder andere dat 

begroeiing jaarlijks gemaaid moet worden en baggerspecie van de slootbodem wordt verwijderd en opgeruimd. 

Deze opruimplicht geldt alleen als maaisel en baggerspecie verzameld wordt, niet als het gelijkmatig verspreid 

wordt over de kant van de sloot. 

Daar waar de gemeente de gehele sloot schoont, ontvangt de andere aangelande de baggerspecie. Uitgangspunt is 

dit bij tenminste 50% van de schouwsloten plaats vindt.  

Jaarlijks organiseert het waterschap de zogenaamde schouw waarbij beoordeeld wordt of iedereen tijdig aan de 

onderhoudsverplichting heeft voldaan. Vanaf 1 november controleert het waterschap sloten in het stedelijk 

gebied; vanaf 15 oktober in landelijk gebied. Als er gewassen op het land staan houden schouwers van het 

waterschap er rekening mee dat deze sloten niet voor de aangegeven datum geschoond kunnen worden. Zodra de 

gewassen van het land zijn dienen deze sloten te worden geschoond. De bodembreedte die geschoond moet 

worden is afhankelijk van de breedte van de sloot. 

 

 
Te schonen bodemprofiel per sloottype (Bron: Waterschap Hunze en Aa’s) 
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Onderhoud van sloten is dus een (gedeelde) verantwoordelijkheid voor de aangelanden. Over het algemeen is 

een sloot eigendom van twee aangelanden. De invulling van die verantwoordelijkheid is dan een zaak tussen de 

aangelanden onderling. Voor schouwsloten geldt dat de gemeente weinig beleidsvrijheid heeft.  

 

Wet Natuurbescherming (Wnb) (2017) 

De Wet Natuurbescherming richt zich op het beschermen van inheemse planten en dieren. De wet kent een 

algemene zorgplicht voor alle soorten, en een specifieke voor beschermde soorten. Voor deze laatste categorie 

geldt ‘zorgvuldig handelen’.  

Het beheer van sloten en bermen kent ten aanzien van de Wet Natuurbescherming twee procedures betreffende 

de afstemming van de voorgenomen handelingen: 

- Een door het Ministerie goedgekeurde gedragscode voor bestendig beheer  

- Ontheffing (provincie). 

De gedragscode voor het uitvoeren van bestendig beheer is een werkinstructie voor zorgvuldig handelen tijdens 

het verrichten van bestendig beheer op plaatsen waar vaste rust- en verblijfsplaatsen zijn van beschermde flora 

en fauna. Indien er sprake is van aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten, en het naleven van de 

gedragscode, hoeft er geen ontheffingsaanvraag voor beheer te worden aangevraagd bij de provincie Groningen. 

Er geldt daarmee een vrijstelling van de ontheffingsplicht. Ondanks het toepassen van de gedragscode blijft de 

juridisch beschermde status van soorten te allen tijde gelden. Beschermde soorten mogen niet bewust of 

onbewust worden verontrust, beschadigd of gedood. 

Algemene zorgplicht houdt in dat flora en fauna worden gerespecteerd. Het doden, verontrusten en/ of 

beschadigen van aanwezige inheemse flora en fauna moet worden voorkomen of zoveel mogelijk worden 

beperkt. 

 

Huidige situatie beheer sloten en wegbermen 
 

Een samenvatting van huidig beheermaatregelen zoals omschreven in werkomschrijvingen voor het maaien en 

onderhouden van bermen en sloten: 

- Klepelen van de 1
e
 meter berm (vanuit civieltechnische functie); 

- Klepelen van de gehele berm; 

- Klepelen/ afzuigen (afvoeren maaisel) gehele berm; 

- Cyclomaaien en afvoeren (hooilandbeheer) gehele berm (derden); 

- Bijmaaien meubilair in wegbermen; 

- Afnemen van de berm/ bermdeel (vanuit civieltechnische functie); 

- Aanvullen van de berm/ bermdeel (vanuit civieltechnische functie); 

- Klepelen/ baggeren van de halve sloot en afvoeren maaisel/ baggerspecie; 

- Klepelen/ baggeren van de halve sloot en maaisel/ baggerspecie laten liggen; 

- Klepelen/ baggeren van de gehele sloot en afvoeren maaisel/ baggerspecie; 

- Klepelen/ baggeren van de gehele sloot en maaisel/ baggerspecie laten liggen; 

- Klepelen/ baggeren van de gehele sloot (ook deel aangelande) en maaisel/ baggerspecie naar andere 

aangelande; 

- Géén beheer sloten. 

 

Nieuwe beheermaatregelen voor het onderhouden van bermen zijn: 

- Maaien messenbalk gehele berm; 

- Schudden gehele berm; 

- Harken (wiersen) gehele berm; 

- Oprapen wiersen. 

 

Afhankelijk van de beleidsvrijheid, afspraken met aangelanden, afspraken met derden, vigerende beheerplannen 

en financiële ruimte wordt per berm/ sloot gekozen voor één beheermethode of een combinatie ervan. 

 

Sloten 

De beleidsvrijheid die de gemeente Midden-Groningen heeft ten aanzien van schouwsloten is zeer gering. Over 

het algemeen is de aangelande voor de helft eigenaar van een schouwsloot. Onderhoud voor de andere helft van 

een sloot is de verantwoordelijkheid voor de andere aangelande. Met de andere aangelande worden bij voorkeur 

afspraken gemaakt over het beheer, waarbij de gemeente de gehele sloot schoont en de andere aangelande het 

maaisel en baggerspecie ontvangt en op zijn land verwerkt. 
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Waar de gemeente de helft van de sloot beheert en de andere aangelande maaisel en baggerspecie niet wil 

ontvangen of waar de gemeente volledig eigenaar/ beheerder is, wordt maaisel en baggerspecie in de berm 

verzameld, op hopen geschoven, en op een later tijdstip afgevoerd (composteerinrichting/ verwerker). 

 

Enige beleidsvrijheid ligt op een aantal ‘overige’ sloten, waarbij er nauwelijks sprake van een waterafvoerende 

functie is, en bij zaksloten (sloten waarbij het niveau van de slootbodem doorgaans boven de gemiddelde 

hoogste grondwaterstand ligt). Hoewel er formeel een onderhoudsplicht op deze sloten ligt, wordt hier door het 

waterschap niet op gehandhaafd. Pas als er problemen ontstaan met betrekking tot wateroverlast, zal het 

waterschap de aangelanden op hun onderhoudsplicht aanspreken. De wijze van onderhoud kan dus door 

aangelanden zelf worden bepaald, zolang er maar geen wateroverlastsituaties ontstaan. In dergelijke gevallen 

wordt gesproken over ‘meerjarige’ schouw. 

 

Er is geen afstemming tussen het beheer van de berm en de aangrenzende sloot, grotendeels als gevolg van de 

schouwplicht. Het beheer van sloten beïnvloedt de kwaliteit van (potentieel) waardevolle ecologische bermen 

vaak in negatieve zin. Oorzaken zijn:  

- Geen afstemming tussen tijdstip van maaien en schonen sloten en maaien bermen (eerst berm, dan 

sloot); 

- Gebruik van te zware machines voor slootbeheer in de bermen (insporing, verdichting); 

- Slootmaaisel en –bagger (specie) worden niet aansluitend aan het schonen afgevoerd, maar in de berm 

gedeponeerd (sterke verrijking). 

 

Schouwplichtige sloten worden jaarlijks gemaaid en geschoond (talud en slootbodem) (september/ oktober/ 

november); overige sloten (uitgestelde schouw, meerjarige schouw), afhankelijk van wateroverlast. De actuele 

en potentiële natuurwaarden van deze sloten zijn, floristisch gezien, gering. Houtige opslag en ruigtes in deze 

sloten bieden vogels en kleine zoogdieren voedsel en beschutting. Er geldt geen specifiek beheer.  

 

Bermen 

Beheer van wegbermen in de gemeente Midden-Groningen is nauwelijks geharmoniseerd. Het vindt plaats op 

basis van verschillende uitgangspunten, hoofdzakelijk vanuit verkeerstechnische- en civieltechnische functie 

(verkeersveiligheid, stabiliteit, waterafvoer). Beheer gericht op verhogen van biodiversiteit, ecologisch 

bermbeheer, is beperkt aanwezig en staat door allerlei oorzaken onder druk.  

Natuurwaarden van bermen worden vaak beïnvloed door het beheer van aangrenzende oevers en sloten. 

Oorzaken hiervan zijn: 

- Bermen dienen voorafgaand aan het beheer van sloten gemaaid en geruimd te zijn, zodat machines 

vanuit de berm kunnen werken; 

- Bermen worden ten behoeve van het beheer van sloten bereden door (te) zware machines; 

- Slootmaaisel en slootbagger wordt niet of niet snel afgevoerd, maar in de berm gedeponeerd, waardoor 

sterke verrijking van bermen optreedt.  

  

Slochteren 

Het beheer van bermen en sloten is in eerste instantie gericht op verkeerstechnische/ civieltechnische functies 

(verkeersveiligheid, stabiliteit, waterafvoer). Daarnaast is het beheer gericht op het voorkomen, of verminderen, 

van probleemsoorten en handhaven/ vergroten van natuurwaarden. Door het bureau voor ecologisch onderzoek 

en beheerplanning De Groene Ruimte BV is, op basis van een veldinspectie, in 2004 een beheerplan geschreven 

voor bermen en sloten. De afgelopen jaren is getracht met de beschikbare middelen (fysiek/ financieel) 

uitvoering aan dit ecologisch beheer te geven. Binnen de randvoorwaarden is het beheer afgestemd op 

natuurwaarden (ontwikkelen van kruidenrijke vegetatie) en belevingswaarden. 

 

Huidig beheer: 

- Bermen met ecologische potentie of ecologische waarden:  

. 1x per jaar maaien en afvoeren, met maai-zuigcombinatie (vegetatiebeheer)  in eigen beheer,  

  waarbij maaisel  wordt afgevoerd naar plaatselijke biovergister; 

. 2x per jaar maaien en afvoeren, met maai-zuigcombinatie (vegetatiebeheer) in eigen beheer,  

  waarbij maaisel  wordt afgevoerd naar plaatselijke biovergister; 

. 1x per jaar hooien door derden (veevoer/biodiversiteit)/ 1x maaien en afvoeren met  

  maai-zuigcombinatie (vegetatiebeheer) in  eigen beheer, waarbij  maaisel wordt afgevoerd  

  naar plaatselijke biovergister; 

. 2x hooilandbeheer door derden (veevoer/ biodiversiteit); 

- Bermen zonder ecologische potentie of ecologische waarden: 

. 1x per jaar klepelen, waarbij het maaisel (verkleint) blijft liggen (uitvoering aannemer); 
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. 2x per jaar hooilandbeheer door derden (veevoer/ biodiversiteit); 

- Vanuit het oogpunt van veiligheid wordt de 1
e
 meter van bermen langs wegen, met uitzondering van 

ecologisch beheerde bermen, 2x per jaar geklepeld, waarbij maaisel (verkleind) blijft liggen (mei/ juni 

en augustus/ september/ uitvoering door aannemer). 

- Vanuit het oogpunt van veiligheid worden uitzichtpunten bij wegen 2x per jaar geklepeld, waarbij 

maaisel (verkleind) blijft liggen (uitvoering aannemer); 

- Langs recreatieve fietspaden, ruiterpaden worden bermen 3x per jaar geklepeld, waarbij maaisel 

(verkleind) blijft liggen (uitvoering aannemer); 

- Meubilair in de 1
e
 meter wordt jaarlijks met de bosmaaier vrijgezet, waarbij maaisel (verkleind blijft 

liggen) (uitvoering aannemer, beperkt door eigen dienst); 

- Rond bomen wordt niet bijgemaaid; 

- Er vindt nauwelijks specifiek beheer plaats ten aanzien van invasieve exoten. 

 

Vooral vanuit landschappelijk motief (deels vanuit ecologische motieven) wordt de gehele Hoofdweg van 

Harkstede tot Siddeburen (bebouwde kom wegenverkeerswet) al vele jaren 2x per jaar gemaaid en afgevoerd 

(inclusief bijmaaien rond bomen). Delen van de Hoofdweg zijn daarvoor omgevormd en verschraald aangelegd. 

De beheermaatregelen worden door de eigen dienst uitgevoerd. Aanwonenden maaien delen van deze berm als 

gazon. Hoewel niet gewenst, wordt dit vooralsnog gedoogd (ongewenste burgerparticipatie). 

 

Gefaseerd maaien en/ of delen van wegbermen niet maaien, ten behoeve van overwinterende fauna is, 

voornamelijk vanuit praktisch oogpunt, onvoldoende overwogen. 

 

Voor een belangrijk deel van de gemeentelijke bermen heeft het gevoerd beheer geleid tot herkenbare, 

structuurrijke en natuurlijk aandoende lintenstructuren, die wegen begeleiden, percelen begrenzen, en bijdragen 

aan de gemeentelijke ecologische verbindingszones tussen dorpen onderling en tussen dorpen en natuurgebied ’t 

Roegwold in het lage midden van de (voormalige)  gemeente Slochteren. 

 

De nagestreefde afstemming tussen ecologisch beheerde bermen en slootbeheer ten behoeve van natuurwaarden 

(maaien bermen voorafgaand aan slootbeheer, geen zware machines in bermen, en direct afvoeren van maaisel 

en slootbagger (specie) om verrijking te voorkomen), is voornamelijk vanuit praktische en financiële oogpunt 

niet gelukt. 

 

Bermgras gaat deels naar een biovergister, deels als hooi naar derden, en voor het overig naar een erkend 

verwerkingsbedrijf (composteerinrichting). Slootvuil gaat voor een deel naar de andere aangelande en voor een 

deel naar een erkend verwerkingsbedrijf (composteerinrichting). 

 

Voortzetting van het huidig beheer zal ertoe leiden dat slechts in een beperkt deel (circa ½ ) van de 

bermen (ecologisch beheerde bermen en hooibermen) natuurwaarden zullen blijven bestaan of zich zullen 

ontwikkelen. De overige bermen (circa ½ ) zullen verruigen met toenemend risico op vestiging van 

probleemsoorten. De biodiversiteit zal in zijn algemeenheid afnemen. 

(huidig beheer ligt bij benadering tussen bermbeheermodel 2 en 3). 

 

Hoogezand-Sappemeer 

Het beheer van bermen en sloten is gericht op verkeerstechnische civieltechnische functies (verkeersveiligheid, 

stabiliteit, waterafvoer). Het beheer is niet gericht op ecologische waarden. Op zeer beperkte schaal worden 

bermen ad hoc in gebruik gegeven als hooiland (uit oogpunt van kostenbesparing, zonder ecologische motieven). 

 

Vanaf 1972 werd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ecologisch bermbeheer gevoerd. Dit bestond uit 

maaien en afvoeren van bermen buiten de bebouwde kom, in het najaar. 

In 2000 is het gevoerd beleid in het kader van een BMG-project (Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid) 

geëvalueerd en zijn adviezen gegeven tot mogelijkheden natuurwaarden verder te verhogen. Uit inventarisatie is 

gebleken dat er veel potentieel ecologisch waardevolle bermen zijn. Bijzondere plantensoorten die zijn  

aangetroffen in wegbermen: Peen, Zwolse anjer, Breukkruid, Kaasjeskruid, Koningsvaren, Blauwe knoop Stijve 

ogentroost. Uit evaluatie is gebleken dat het toegepast verschralingsbeheer, éénmaal maaien en afvoeren, onder 

andere door gebrek aan continuïteit, een onvoldoende verschalend effect heeft gehad, en heeft geleid tot (sterke) 

verruiging van bermen. Voor deze bermen zou een maairegiem van twee keer maaien en afvoeren minimaal 

noodzakelijk zijn. Slechts in enkele bermen is gebleken dat het gehanteerde maairegiem voldoende was om de 

gewenste vegetatie in stand te houden. In beide gevallen heeft het beheer niet geleid tot verdere ontwikkeling 

van bermen ten aanzien van ecologische waarden. 
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Als gevolg van enkele bezuinigingsronden is het meer dan 15 jaar gevoerd verschralingsbeheer losgelaten. 

Slechts ad hoc is nog hooilandbeheer toegepast. 

 

Huidig beheer bermen: 

- Voor bermen wordt  een tweetal beheermethodes toegepast: 

. 1x per jaar klepelen, waarbij maaisel (verkleint) blijft liggen (uitvoering door aannemer); 

. ad hoc 2x per jaar hooilandbeheer door derden (veevoer); 

- Vanuit het oogpunt van veiligheid wordt de 1
e
 meter van bermen langs wegen 2x per jaar geklepeld, 

waarbij het maaisel (verkleind) blijft liggen (mei/ juni en augustus/ september) (uitvoering door 

aannemer); 

- Vanuit het oogpunt van veiligheid worden uitzichtpunten bij wegen 2x per jaar geklepeld, waarbij 

maaisel (verkleind) blijft liggen (uitvoering aannemer); 

- Langs recreatieve fietspaden en sommige wandelpaden worden bermen 3x per jaar geklepeld, waarbij 

maaisel (verkleind) blijft liggen (uitvoering aannemer); 

- Meubilair in de 1
e
 meter wordt jaarlijks met de bosmaaier vrijgezet, waarbij maaisel (verkleind blijft 

liggen) (uitvoering aannemer, beperkt door eigen dienst); 

- Rond bomen wordt niet bijgemaaid; 

- Er vindt geen specifiek beheer plaats ten aanzien van invasieve exoten. 

 

Bermen in het beschermd dorpsgezicht van Kielwindeweer worden extra geklepeld (3x). 

 

Bermgras gaat voor verwerking naar eigen composteerinrichting, voor een zeer beperkt deel als hooi naar 

derden. Slootvuil gaat voor een deel naar de andere aangelande en voor een deel naar een eigen 

composteerinrichting. 

 

 

Voortzetting van het huidig beheer zal ertoe leiden dat er nauwelijks bermen met natuurwaarden zullen 

blijven bestaan of zich zullen ontwikkelen. Klepelen zal leiden tot verruiging met een toenemend risico op 

vestiging van probleemsoorten. Er is geen sprake van biodiversiteit  

(huidig beheer bij benadering conform bermbeheermodel 1). 

 

Menterwolde 

Het beheer van bermen en sloten is gericht op verkeerstechnische civieltechnische functies (verkeersveiligheid, 

stabiliteit, waterafvoer). Beheer is met nadruk niet gericht op ecologische waarden. Op zeer beperkte schaal 

worden bermen ad hoc in gebruik gegeven als hooiland, echter niet op basis van ecologische doelstellingen. 

 

Huidig beheer bermen: 

- Voor bermen worden een tweetal beheermethodes toegepast: 

. 1 tot 2 x per jaar klepelen, waarbij maaisel (verkleint) blijft liggen (uitvoering door aannemer  

  en  door eigen dienst); 

. ad hoc 2x per jaar hooilandbeheer (ontwikkelingsbeheer) door derden (veevoer); 

. ontwikkelingsbeheer (biodiversiteit) ca. 15 km wegberm door Werkgroep  

  Boerenbuitengebied. 

- Vanuit het oogpunt van veiligheid wordt de 1
e
 meter van bermen langs wegen 2x per jaar geklepeld, 

waarbij maaisel (verkleind) blijft liggen (mei/ juni en augustus/ september) (uitvoering eigen dienst); 

- Vanuit oogpunt van veiligheid worden uitzichtpunten bij wegen 2x per jaar geklepeld, waarbij maaisel 

(verkleint) blijft liggen (uitvoering eigen dienst).  

- Langs recreatieve fietspaden en sommige wandelpaden worden bermen 3x per jaar geklepeld, waarbij 

maaisel (verkleind) blijft liggen (uitvoering eigen dienst); 

- Meubilair in de 1
e
 meter wordt jaarlijks met de bosmaaier vrijgezet, waarbij maaisel (verkleind) blijft 

liggen (uitvoering eigen dienst en aannemer); 

- Rond bomen wordt niet bijgemaaid; 

- Er vindt geen specifiek beheer plaats ten aanzien van invasieve exoten. 

 

Menterwolde heeft diverse wegen met goede ecologische potenties of actuele natuurwaarden. 

 

Met de Werkgroep Boerenbuitengebied zijn afspraken gemaakt over het ecologisch beheren van een aantal 

wegbermen in het buitengebied van Muntendam (zie Bijlage Werkgroep buitengebied). 

 



 

21                                   Kiezen voor biodiversiteit                                          2019                        

 

Bermgras gaat grotendeels naar eigen composteerinrichting. Slootvuil gaat voor een deel naar de andere 

aangelande en voor een deel naar eigen composteerinrichting. 

 

Voortzetting van het huidig beheer zal ertoe leiden dat alleen in de bermen beheerd door de Werkgroep 

natuurwaarden zullen blijven bestaan of zich zullen ontwikkelen. De meeste overige bermen zullen 

verruigen met toenemend risico op vestiging van probleemsoorten. Er is nauwelijks sprake van 

biodiversiteit. 

(huidig beheer in grote lijnen conform bermbeheermodel 2). 

 

Zie over voor- en nadelen verschillende beheermethodes bijlage. 

 

Harmonisatie en standaardisering 
 

Momenteel wordt in de drie voormalige gemeenten nog erg verschillend omgegaan met het beheer van bermen 

en sloten. Beleidsuitgangspunten ontbreken, beheer vindt plaats op basis van ‘oude doelstellingen’, hoofzakelijk 

gericht op de primaire functies van bermen en sloten, budgetten gevormd op basis van historie. IBOR is een 

beheerafdeling, een uitvoeringsorganisatie, die streeft naar harmonisatie van beleid en beheer, en standaardisatie 

van processen om efficiënt te kunnen werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22                                   Kiezen voor biodiversiteit                                          2019                        

 

Ambitie 
 

Sloten 

Sloten moeten voldoen aan de waterhuishoudkundige functie. Ze moeten zorgen voor een goede ontwatering van 

landbouwgronden en/ of weglichamen. Factoren vanuit de schouwplicht bepalen in belangrijke mate 

ontwikkelingsmogelijkheden van sloten. Binnen de primaire functie is het uitgangspunt sloten zo extensief 

mogelijk te beheren. Mogelijkheden af te wijken van de huidige schoningsfrequentie worden met het waterschap 

overlegd. Overige sloten worden extensief beheerd. Hier vindt slechts ad hoc beheer plaats bij 

wateroverlastsituaties. 

Vanuit het oogpunt van biodiversiteit is het nastreven van extensief beheerde sloten zeer waardevol: 

- Schouwplichtige sloten worden beheerd conform de keur van het waterschap; 

- Indien voor schouwplichtige sloten een frequentie van minder dan 1 x per jaar mogelijk wordt geacht, 

voor deze sloten nagaan of ontheffing van schouwplicht kan worden verkregen (overleg waterschap/ 

aangelande); 

- Sloottaluds maaien, waarbij maaisel middels een ‘worm’ in de berm komt en wordt afgevoerd 

(verschraling, dus minder probleemsoorten); 

- Overige sloten, zonder kennelijke water afvoerende functie, waar definitieve verlanding en houtopslag 

aanvaardbaar is, 1 x per 3 jaar maaien (vellen), bij voorkeur gefaseerd; 

- Overdimentionering is, zeker in combinatie met lagere schoningsfrequentie, bevorderlijk voor 

natuurwaarden; 

- Het beheer van sloten die natuurgebieden/ verbindingszones doorkruisen, hierop afstemmen; 

- Ontwikkelen van drasbermen en kleine stapstenen in de vorm van poeltjes omgeven door ruigten; 

- Mogelijkheden beoordelen van aanleg van natuurlijke en natuurvriendelijke oevers (in plaats van 

traditionele oevers met beschoeiing). Zie Bijlage Oeverinrichtingen. 

 

Wegbermen 

Bermen zijn onderdeel van de weg en moeten voldoen aan uitgangspunten van verkeersveiligheid; onderhoud 

van bermen er primair op richten om verkeersonveilige situaties te voorkomen. 

Vanuit het oogpunt van biodiversiteit is het nastreven van kruidenrijke (weg)bermen zeer waardevol: 

- Maaien en afvoeren, bij voorkeur twee keer per jaar (bij zeer schrale bermen of bermdelen 1x per jaar), 

leidt op termijn tot een aanzienlijke verschraling van vegetatie en daarmee tot kruidenrijke vegetaties, 

en een forse reductie in hoogte van in bermen voorkomende vegetatie. Dit laatste komt de 

verkeerveiligheid ten goede; 

- Kruidenrijke bermen verhogen biodiversiteit; 

- Kruidenrijke bermen vervullen een belangrijke ecologische functie als leefgebied en verbindingszone 

voor inheemse flora, en als leefgebied, voedselgebied en verbindingszone voor veel diersoorten: 

voornamelijk insecten (bijen, vlinders, sprinkhanen, lieveheersbeestjes, kevers, sluipwespen, 

zweefvliegen e.d.) en kleine zoogdieren (veldmuizen, spitsmuizen, egels, e.d.); 

- Kruidenrijke bermen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan beheersing/ bestrijding van de 

Eikenprocessierups. Dit betekent een vermindering van gezondheidsrisico’s voor mensen en een 

besparing op beheer- en bestrijdingskosten van de Eikenprocessierups; 

- Kruidenrijke verschraalde bermen voorkomen vestiging van probleemsoorten voor aangrenzende 

landgebruikers (zoals: Grote Brandnetel, Akkerdistel, Melkdistel, Ridderzuring); 

- Kruidenrijke bermen dragen bij aan het voorkomen of vertragen van insectenplagen in 

landbouwgewassen en kunnen leiden tot het verminderen van grootschalig gebruik van insecticiden op 

aangrenzende landbouwpercelen; 

- Kruidenrijke bermen leiden tot herkenbare, structuurrijke, gevarieerde en natuurlijk aandoende 

lintenstructuren, die wegen begeleidt, percelen begrenst en bijdraagt aan ecologische verbindingen 

tussen groen in de bebouwde omgeving en natuurgebieden; 

- Ecologisch beheerde bermen leiden tot het voorkomen dan wel verminderen van overlast op 

aangrenzende gronden; 

- Kruidenrijke bermen leiden tot een hoge belevingswaarde en vervullen als zodanig een recreatieve 

functie. Het landschap wordt aantrekkelijk voor bewoners, gebruikers en recreanten. 

 

Een breed gedragen, betaalbaar bermen- en slotenbeheer, waarbij de functies verkeersveiligheid en 

waterbeheer voorop staan, waarbij verhoging van waarden voor natuur (biodiversiteit) zeer belangrijk 

zijn, verhoging van de waarden voor landschap en recreatie worden nagestreefd, en overlast van 

probleemsoorten naar aangrenzende grondeigenaren wordt voorkomen. 
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Ontwikkelingsbeheer (biodiversiteit) en regulier beheer  
 

Er kunnen twee soorten beheer worden onderscheiden: 

- Ontwikkelingsbeheer (maaien met cyclomaaier en/ of messenbalk, maaisel afvoeren);  

- Regulier beheer (klepelen), waarbij het maaisel blijft liggen of wordt afgezogen. 

 

Ontwikkelingsbeheer beoogt door middel van beheer biodiversiteit ten opzichte van de bestaande situatie te 

verhogen en bermen te ontwikkelen tot kruidenrijke, insectenrijke vegetaties. Bij regulier beheer wordt de 

situatie gehouden zoals die nu is (of er zal in toenemende mate verruiging optreden door het niet afvoeren van 

maaisel). Het is niet gericht op biodiversiteit. Klepelen en afzuigen verhoogt wel de kruidenrijkheid van de 

vegetatie door verschraling. 

 

Algemene uitgangspunten 
 

- Bij kruisingen en/ of splitsingen is er sprake van uitzichthoeken. In verband met verkeersveiligheid mag 

vegetatie bij uitzichthoeken niet hoger zijn dan 0,50 meter; 

- Circa 15% tot 25%  vegetatie per maaibeurt blijft staan. Houdt rekening risico op vorming 

stuifsneeuwduinen door hogere vegetatie in bermen aan de oostzijde van wegen.  

- Bij voedselrijke bermen met hogere vegetatie dient de 1
e
 maaibeurt met name gericht  te zijn op de 1

e
 

meter vanaf de weg, dit i.v.m. verkeersveiligheid (weg als uitwijkplaats voor verkeer). Maximale 

hoogte vegetatie in de 1
e
 meter tot 50 cm.. Het maaien van deze 1

e
 meter mag, afwijkend van de 

algemeen gestelde maaiperiodes,  starten per 1 mei. 

- Zoveel mogelijk gebruik maken van lichte maaiapparatuur, om schade (verdichting en insporing) van 

de bodem te voorkomen; 

- Wegmeubilair in de 1
e
 meter wordt periodiek vrijgemaaid (bosmaaier); 

- In enkele bredere bermstroken wordt sinusbeheer toegepast. 

Uitgangspunten ontwikkelingsbeheer 
 

Ontwikkelingsbeheer is gebaseerd op een aantal ecologische principes. De wisselwerking tussen inheemse 

planten, dieren en hun omgeving (bodem, water, klimaat), staat daarbij centraal: 

- Bermvegetaties kunnen het hele jaar door een rol spelen als voedselbron, dekking en als leefgebied voor 

fauna; 

- Variatie is belangrijk om een grotere soortenrijkdom te kunnen realiseren. Dit is te bereiken door het 

laten ontstaan van verschillende begroeiingstypen, het realiseren van hoogteverschillen (voor bermen 

veelal niet toepasbaar), het voeren van verschralend beheer en het creëren van gunstige 

uitgangssituaties. Ook continuïteit is het te voeren beheer is essentieel. 

 

Maaien 

Alle procesgangen in het beheer zijn in zekere mate schadelijk voor insecten en andere fauna. Bij het maaien kan 

op verschillende manieren rekening worden gehouden met een aantal uitgangspunten en principes: 

- Om te verschralen wordt een verschralingsbeheer van maaien en afvoeren gevoerd. Bij voorkeur twee 

maairondes, bij voldoende verschraalde of bloemrijke bermen of delen van bermen, alleen de 2
e
 

maaironde. Voldoende verschraalde bermen (schraal graslandtype/ Roodzwenkgras-graslandtype) 

kenmerken zich onder andere door de aanwezigheid van soorten als Struisgras, Gewoon duizendblad, 

Gewoon biggenkruid, Zandblauwtje, Hazenpootje, Schapenzuring, Muizenoortje en Sint Janskruid. 

Voldoende bloemrijke bermen (bloemrijk graslandtype) kenmerken zich, naast soorten van het 

schraalgraslandtype,  onder andere door  de aanwezigheid van soorten als Scherpe botenbloem, Gewone 

wederik, Stijf havikskruid en Wikke-soorten; 

- Belangrijk  om een bepaald vegetatietype of soort te behouden/ ontwikkelen is het tijdstip van maaien. 

Optimale perioden voor maaibeurten zijn bij twee keer maaien en afvoeren: eerste maaibeurt  mei-juni 

(15 mei -30 juni) en de tweede maaibeurt september (1 september – 30 september), voorafgaand aan het 

slootbeheer. Op termijn zou mogelijk bij voldoende verschraling met 1 x maaien en afvoeren kunnen 

worden volstaan ( september); 

- Overlevingskansen voor fauna kunnen worden vergroot door het maaien gefaseerd uit te voeren. Voor 

(insecten)fauna is het niet wenselijk dat de gehele vegetatie in één maaibeurt wordt gemaaid. Door 

rotatiebeheer toe te passen kunnen delen van het gewas blijven staan en een volgende maaibeurt worden 

meegenomen. Deze 15% tot 25% wordt bij voorkeur in de 1
e
 maaironde gezocht in de 1

e
 meter vanaf 

insteek sloot (dit in verband met broedvogels, zoals Graspieper, Gele kwikstaart) in de periode mei tot 
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juli. Dit vooral in bermstroken langs natuurgebieden en akkerlandgebieden. Het maaien van de 1
e
 meter 

langs wegen (maximale vegetatiehoogte 0.50 cm.) mag starten per 1 mei. 

- Maaien met een messenbalk leidt tot de laagste sterfte onder insecten bij mechanisch beheer. Het geniet 

dan ook de voorkeur boven maaien met een cyclomaaier (> 50 % messenbalk); 

- Bermmaaisel dat bij verschraling vrijkomt, niet direct na het maaien afvoeren, maar in aparte 

werkgangen schudden  om een droog product te krijgen. Insecten moeten de kans krijgen om weg te 

kruipen, en zaden van kruiden kunnen dan narijpen en ter plaatse uitzaaien.  

- Een maaihoogte van 8 tot 10 centimeter biedt fauna voldoende overlevingskansen en voorkomt schade 

aan de bodem;  

- Om verruiging van bermvegetatie te voorkomen dienen maaisel en baggerspecie uit sloten binnen 8 

dagen te worden afgevoerd.  

 

De functie van het omliggend gebied kan van grote invloed zijn op mogelijkheden voor ontwikkeling van een 

vegetatie en het te voeren beheer in bermen. 

Ook de mate van geschiktheid (voldoende breedte en/ of aanwezigheid van laanbomen en/of andere obstakels) 

bepaalt de geschiktheid van bermen voor ontwikkelingsbeheer. 

 

Wanneer voldoende verschraling is bereikt, bermen of bermdelen voldoende zijn ontwikkelt, kan de frequentie 

naar een keer maaien. 

 

Uitgangspunten regulier beheer 
 

Het te voeren beheer (klepelen, waarbij het maaisel blijft liggen of wordt afgezogen) is gericht op 

instandhouding van de bestaande situatie (geleidelijke toename ruigtekruiden/ probleemsoorten wordt 

geaccepteerd) en veiligheid. Bij het afzuigen van maaisel treedt wel enige verschraling op, waardoor er op 

termijn een kruidenrijkere bermvegetatie kan ontstaan (geen verbetering biodiversiteit). 

 

Maaien: 

- Een maaihoogte van 8 tot 10 centimeter biedt fauna meer overlevingskansen en voorkomt schade aan de 

bodem; 

- Optimale periodes voor klepelbeheer zijn: mei/ juni (15 mei-30 juni) en september. De 1
e
 meter langs 

fietspaden: mei, juli en september (3 maairondes), de 1
e
 meter langs wegen (maximale vegetatiehoogte 

0.50 cm) eventueel vanaf 1 mei; 

- Om verruiging van bermvegetatie die geklepeld en afgezogen worden te voorkomen dient baggerspecie 

uit sloten zo spoedig mogelijk (bij voorkeur binnen 8 dagen) te worden afgevoerd; 

- Slootbeheer aansluitend op de 2
e
 maaibeurt. 
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Actuele natuurwaarde en ecologische potentie wegbermen  
 

Aan de hand van inventarisaties van wegbermen (buiten bebouwde kommen)  in het verleden (gemeente 

Hoogezand-Sappemeer EcoGroen Advies 2000/2001, de gemeente Slochteren De Groene Ruimte BV 2004) en 

een actuele globale inventarisatie van voormalig gemeente Menterwolde (Monika Prikar 2018), is een 

inschatting gemaakt van actuele natuurwaarden en ecologische potenties die bermen in Midden-Groningen 

hebben (vegetatietypen, kenmerken, aangrenzend landgebruik, bijzonderheden). 

Daarbij is onderscheidt gemaakt in: 

- Actuele natuurwaarde of goede/hoge ecologische kansen; 

- Beperkte actuele natuurwaarde, potentieel ecologische kansen;  

- Géén actuele natuurwaarde, nauwelijks of géén ecologische kansen. 

 

Beheer vegetatietypen in wegbermen 
 

Type  omschrijving Natuurwaarde  Ecologische kansen 

Schraal grasland 

 

Lage open bloemrijke 

graslanden op 

zandgronden. 

Droog. 

Gering voedselrijk. 

Floristisch: 

Hoge actuele 

natuurwaarden, goede 

ecologische kansen. 

(1) 

In stand houden: 

2 x maaien en afvoeren. 

Gefaseerd maaien.  

Bij voldoende 

verschraling (op termijn): 

1 x maaien en afvoeren. 

Gefaseerd maaien.  

Rood zwenkgras-grasland Lage open graslanden op 

zandgronden. 

Droog. 

Matig voedselrijk. 

Floristisch: 

Beperkt actuele 

natuurwaarden, 

ecologische kansen. 

(2) 

In stand houden: 

1 x maaien en afvoeren. 

Verbeteren naar schraal 

grasland: 

2 x maaien en afvoeren. 

Gefaseerd. 

Bloemrijk grasland Middelhoge bloemrijke 

graslanden, voornamelijk 

op zandgronden, soms 

klei. 

Matig droog tot matig 

nat. 

Matig voedselrijk. 

Floristisch: 

Goede actuele 

natuurwaarden, goede 

ecologische kansen. 

(1) 

In stand houden: 

2 x maaien en afvoeren. 

Gefaseerd maaien. 

Engels raaigras-type Middelhoge gesloten 

grasvegetatie, 

voornamelijk op veen en 

klei, soms op zand. 

Floristisch: 

Beperkt actuele 

natuurwaarde, potentieel 

goede ecologische 

kansen. 

(2) 

Verbeteren naar 

bloemrijk grasland: 

2 x maaien en afvoeren. 

Gefaseerd. 

 

Ruig grasland Middelhoge 

graslandvegetatie met 

ruigtekruiden, op alle 

grondsoorten. 

Floristisch: 

Matige actuele 

natuurwaarde, potentieel 

goede ecologische kansen 

(2) 

In stand houden: 

1 x maaien en afvoeren. 

Verbeteren naar Engels 

raaigras-type: 

1 x maaien en afvoeren. 

Gefaseerd. 

ruigte Hoge, dichte, 

soortenarme 

ruigtevegetatie, op alle 

(voedselrijke) 

grondsoorten 

Floristisch: 

Geringe actuele 

natuurwaarden, geen 

ecologische kansen 

(3) 

1 x per jaar/ 2 x per jaar 

klepelen. 

Gefaseerd. 

 

Zie voor indicatorsoorten  en inventarisatiegegevens bijlagen. 
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Beheer vegetatietypen in sloten 
 

Aan de hand van een inventarisatie van sloten in het verleden (gemeente Slochteren De groene Ruimte BV 2004) 

is er een inschatting van actuele natuurwaarden en ecologische potenties in voormalig gemeente Slochteren 

mogelijk. Van alle overige sloten zijn geen inventarisatiegegevens bekend. Gezien de geringe beleidsvrijheid in 

beheer van deze sloten, als gevolg van de schouw, is het op dit moment opportunistisch om hier tijd en geld in te 

steken. Eerst als er goede afspraken met het waterschap kunnen worden bereikt over het op een andere manier 

uitvoeren van de onderhoudsplicht, is het wenselijk een inventarisatie Midden-Groningen breed uit te voeren 

conform:  

- Actuele natuurwaarde of goede/hoge ecologische kansen; 

- Beperkte actuele natuurwaarde, potentieel ecologische kansen;  

- Géén actuele natuurwaarde, nauwelijks of géén ecologische kansen. 

 

Type  omschrijving Natuurwaarde  Ecologische kansen 

Soortenrijk riet Bloemrijk, soortenrijke, 

niet overheersende 

rietvegetatie 

Floristisch: 

Actueel en potentieel 

goede natuurwaarde. 

(1) 

In stand houden: 

Gefaseerd maaien, 

jaarlijks helft. 

Soortenarm riet Soortenarme rietvegetatie Floristisch: 

Actuele natuurwaarde 

laag, potentiele 

natuurwaarden goed. 

(2) 

Omvormen naar 

bloemrijk, soortenrijk 

rietvegetatie: 

Liesgras-oever Soortenarme vegetatie, 

gedomineerd door 

liesgras. 

Floristisch: 

Lage actuele en 

potentiele natuurwaarde. 

(3) 

1 x per jaar/ 2 x per jaar 

klepelen. Eventueel 

gefaseerd, 

 

Zie voor indicatorsoorten bijlage. 

 

Natuurinclusieve landbouw 
 

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw en onderdeel van een veerkrachtig eco- en 

voedselsysteem. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van een natuurlijke omgeving, die in de bedrijfsvoering 

wordt geïntegreerd. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan kwaliteit van diezelfde natuurlijke 

omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, 

met een positief effect op biodiversiteit. Voor natuurinclusieve landbouw is het van belang dat er een koppeling 

is tussen biodiversiteit ten behoeve van landbouw en natuurwaarden, zoals landschap en specifieke doelsoorten. 

Sloot en bermbeheer in agrarisch gebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan biodiversiteit in het agrarisch 

gebied. (zie bijlage Werkgroep Boerenbuitengebied). 

 

Het is van belang initiatieven voor deze vorm van landbouw te stimuleren, faciliteren en te ondersteunen: 

- Bermen en sloten kunnen een belangrijke functie vervullen als leefgebied en verbindingszone voor 

inheemse flora en fauna; 

- Ontwikkelingsbeheer (hooilandbeheer) draagt bij aan het voorkomen of vertragen van insectenplagen in 

landbouwgewassen; 

- Ontwikkelingsbeheer (hooilandbeheer) kan leiden tot vermindering van grootschalig gebruik van 

insecticiden op aangrenzende landbouwpercelen; 

- Ecologisch beheerde bermen en sloten kunnen leiden tot herkenbare, structuurrijke, gevarieerde en 

natuurlijk aandoende  lintenstructuur, die bijdraagt aan ecologische verbindingen tussen groen- en 

natuurelementen; 

- Ecologisch beheerde bermen en sloten leiden tot een hoge belevingswaarde en vervullen als zodanig 

een recreatieve functie. 
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Invasieve exoten en probleemsoorten 
 

Invasieve exoten 
 

Een invasieve exoot is een plant die van nature niet in Nederland voorkomt en een bedreiging vormt voor 

volksgezondheid of de biodiversiteit in de groene ruimte of grote economische schade veroorzaakt. 

 

Begin 2015 is Verordening 1143/2014 betreffende invasieve uitheemse soorten in werking getreden. In 

deze Verordening zijn verschillende regels opgenomen als doel te voorkomen dat exoten die 

zorgwekkend invasief zijn voor de EU in de natuur van lidstaten terechtkomen of daarin populaties 

vormen die zich verder uitbreiden. Omdat de regels zijn opgenomen in een verordening, gelden ze direct en 

hoeven ze niet te worden omgezet in nationale regelgeving. De regels die zijn opgenomen in de verordening zijn 

van toepassing op dier- en plantensoorten die door de Europese Commissie worden opgenomen in de 

zogenaamde Unielijst. 

 

In 2016 heeft de Europese Commissie de eerste Unielijst van invasieve exoten gepubliceerd. 

Deze lijst bevat 37 dier- en plantensoorten die vanaf 4 augustus 2016 niet meer in Europa mogen 

worden ingevoerd, verkocht, gefokt of gehouden. De Europese Commissie is van mening dat deze soorten, 

wanneer zij in de natuur terechtkomen, schadelijk kunnen zijn en dus ieder risico dat dit gebeurt moet 

worden voorkomen. In 2017 is de lijst met 12 soorten uitgebreid naar totaal 49 soorten (zie Bijlage  Unielijst 

Invasieve Exoten). De verwachting is dat de Unielijst de komende jaren nader wordt uitgebreid.  

 
Afb. Verschillende fasen van het invasieproces. Hoe sneller en adequater er in dit proces wordt ingegrepen, hoe 

meer problemen en kosten er kunnen worden vermeden. 

 

Per provincie worden beheerplannen uitgewerkt voor soorten die lokaal van invloed zijn. Voor een aantal 

soorten (land- en waterplanten) zal met alle terrein beherende instanties een samenwerkingsovereenkomst (Exit 

Invasieve exoten) worden vastgesteld. 

 

Landplanten: 

- Reuzenberenklauw; 

- Reuzenspringbalsemien; 

- Japanse Duizendknoop ((géén Unielijst-soort). 

 

Waterplanten: 

- Grote waternavel; 
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- Parelvederkruid; 

- Moeraslantaarn; 

- Ongelijkbladig Vederkruid; 

- Waterteunisbloem; 

- Waterwaaier. 

Probleemsoorten 
 

Klepelen van bermen draagt bij aan verruiging van bermen. Waar het geklepelde maaisel blijft liggen, verrijkt 

het de bodem, waardoor stikstof minnende  planten, veelal  probleemsoorten, zoals Brandnetel, Ridderzuring,  

Akkerdistel en Riet, in ernstige mate toenemen. De problemen die de soorten veroorzaken zijn ten aanzien van 

het aangrenzend landgebruik, de verkeersveiligheid of onderdrukking van andere soorten. De probleemsoorten 

genieten speciale aandacht in het beheer. 

 

Brandnetel 

Bij ongewenste aanwezigheid in bermen van Grote brandnetel is het een goede maatregel deze tenminste 3x per 

jaar te maaien. De soort onderdrukt andere soorten. Waar de soort geen probleem veroorzaakt is het een 

belangrijke voedselbron voor veel insecten.  

 

Ridderzuring 

Ridderzuring is een hoge, forse plant die in Midden-Groningen algemeen voorkomt op verstoorde, voedselrijke 

of verrijkte bermen. Zaden van Ridderzuring kunnen in de bodem vele tientallen jaren hun kiemkracht behouden. 

Voor kieming zijn open plekken nodig. Door een beheer van maaien en afvoeren (bij voorkeur 3x per jaar) wordt 

verschraling van de berm bewerkstelligd en zal de soort op den duur verminderen, c.q. verdwijnen. In zeer 

ernstige situaties kan worden overwogen de plant vóór zaadvorming diep onder de grond af te steken. 

 

Akkerdistel 

Akkerdistel is een plant die zich vooral bij verstoring van de bodem kan vestigen. Het is daarom van belang 

verstoring in de bermen zoveel mogelijk te voorkomen. Daar waar Akkerdistels geen overlast veroorzaken, 

kunnen ze het beste na de bloei worden gemaaid (september). Distels zijn zeer aantrekkelijke voedselplanten 

voor een groot aantal insecten, waaronder verschillende soorten vlinders, bijen en zweefvliegen. De kans op 

vestiging in akkerbouwgebieden vanuit bermen is niet groot. Het komt wel voor, maar dan vaak alleen vanuit 

grotere concentraties distels. Het blijkt dat de meeste zaden dicht bij de moederplant neerkomen en dat alleen 

pluizen (zonder zaden) zich over grote afstanden verplaatsen. Met de huidige preventieve teeltkundige en 

bedrijfshygiënische maatregelen worden problemen met Akkerdistels in het algemeen voorkomen. 

Wanneer er onverhoopt tot overlast optreedt, is het gewenst om vroeg in het seizoen te maaien, bij voorkeur vlak 

voor de bloei, wanneer knoppen nog gesloten zijn (vaak 2
e
 helft juni). De wortels bevatten dan nog weinig 

reservestoffen en er is nog geen kiemkrachtig zaad aanwezig. Door op dat tijdstip te maaien raken planten 

uitgeput en kunnen ze zich moeilijk uitbreiden. Door Akkerdistels een tweede keer te maaien (augustus) worden 

planten verder uitgeput. Locaties met grote concentraties bij voorkeur 3x per jaar maaien). Voorkomen dat via 

narijping alsnog verspreiding van zaad plaatsvindt. Daarom bij voorkeur maaisel afvoeren. Dit beheer in het 

tweede jaar en zonodig derde jaar herhalen. 

 

Riet 

In sommige bermen is de aanwezigheid van riet een probleem, vooral met het oog op verkeersveiligheid. Riet 

kan het beste worden teruggedrongen door het in de zomer te maaien (begin juli en eind augustus/ begin 

september). 

In ernstige situaties bij voorkeur 3 x per jaar maaien. 

 

Jacobskruiskruid 

Een soort die mede als gevolg van verschraling (maaien en afvoeren maaisel) van bermen toeneemt is 

Jacobskruiskruid. De provincie Groningen is vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met 

terreinbeheerders (Stichting Het Groninger Landschap, SBB, Vereniging Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, 

Land- en Tuinbouworganisatie Noord, Prorail, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest, 

Groninger gemeenten) gedragsregels overeengekomen ten aanzien van Jacob Kruiskruid, vastgelegd in een 

convenant (zie Bijlage 12. Convenant gedragsregels Jacobkruiskruid Groningen, juni 2005). 
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 Jacobskruiskruid 

 
Jacobskruiskruid (Senecio Jacobaea) behoort tot de familie van compositae (samengesteldbloemige) en tot het 

geslacht Senecio. De plant is rijkelijk vertegenwoordigd in de gemeente Midden-Groningen, voornamelijk in 

droge tot vochthoudende, voedselarme tot matig voedselrijke, zandige tot zavelige bermen. De plant wordt door 

beheerders vaak verward met ander geelbloeiende planten in bermen (bijvoorbeeld Boerenwormkruid, Sint 

Janskruid). 

 

De plant is giftig, te danken aan de aanwezigheid van alkaloïden, in het bijzonder pyrrolizidine-alkaloïden 

(afgekort: PA). Deze stof werkt in op de lever van het dier dat de plant eet. Het gif doet vaak niet in een keer zijn 

werk maar werkt cumulatief.  

Het Jacobskruiskruid is een belangrijke plant voor vlindersoorten, hommels en bijen. In het bijzonder voor de 

Sint Jacobsvlinder is het een belangrijke waardplant. De plant (of delen van de plant), worden niet gegeten door 

vogel- of zoogdiersoorten. Alleen de rupsen van de Sint Jacobsvlinder zijn in staat van deze plant te leven. Zij 

vreten hem helemaal kaal. Als gevolg hiervan is ook de rups van de Sint Jacobsvlinder (ook wel bekend als 

zebrarups) zeer giftig. De rups is een belangrijke natuurlijke bestrijder van Jacobskruiskruid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Jacobsvlinder en rups 

 

De Convenant gedragsregels Jacobskruiskruid kent: 

- Algemene afspraken met betrekking tot overlast als gevolg van Jacobskruiskruid; 

- Afspraken om te voorkomen dat Jacobskruiskruid in veevoer terecht komt met als gevolg dat 

vergiftiging van dieren optreedt; 

- Afspraken om verspreiding van Jacobskruiskruid naar landbouwgronden tegen te gaan: 

. risicovolle situaties  -  direct ingrijpen als de plant bloeiend aanwezig is binnen 100 m vanaf extensief  

  beweide gebieden, of waarvan het gewas als veevoer wordt geoogst; 

. weinig risicovolle gebieden  -  géén directe beheermaatregel als de plant bloeiend aanwezig is op een  

  afstand van meer dan 100 m vanaf extensief  beweide gebieden, of waarvan het gewas als veevoer  

  wordt geoogst. 

Partijen hebben afgesproken dat de overeengekomen gedragsregels na twee jaar zouden worden geëvalueerd. Tot 

op heden heeft er geen evaluatie plaatsgevonden. Geconcludeerd kan worden dat de gedragsregels door de 

meeste terreinbeheerders niet strikt nageleefd worden. In Midden-Groningen worden ad hoc risicovolle locaties 

conform het convenant beheerd. Het is zeer wenselijk het beheer ten aanzien van Jacobskruiskruid aan te 

scherpen. 

 

Wanneer we Jacobskruiskruid gaan beheersen moet dit zo natuurlijk mogelijk gebeuren. Zeker in bermen waar 

er een zeer rijke flora en fauna is. Die willen we zo min mogelijk verstoren. Tussen handmatig verwijderen 

(uittrekken) en maaien, lijkt maaien (bijvoorbeeld klepelen en afzuigen) vóór zaadzetting een goede oplossing.  

 

Bij ingebruikgeving van bermen (hooien ten behoeve van veevoer) is het van belang afspraken te maken om te 

voorkomen dat Jacobskruiskruid in het veevoer komt, met als gevolg dat vergiftiging van dieren optreedt. Het is 
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zowel de verantwoordelijkheid van degene die bermen in gebruik geeft als degene die hooit. Partijen dienen zich 

er van op de hoogte te stellen of en zo ja in welke mate er in bermen Jacobskruiskruid voorkomt. Daarbij kunnen 

er eventueel nadere afspraken worden gemaakt over beheer.  

 

Jacobskruiskruid is géén invasieve exoot, maar behoort tot onze inheemse flora! 

 

De ruigtekruiden Brandnetel, Ridderzuring, Akkerdistel en Riet zoveel mogelijk zowel in de 1
e
 als 2

e
 maaibeurt 

maaien (ontwikkelingsbeheer en regulier beheer  klepelen en afzuigen). 

 

Eikenprocessierups 
 

Stimuleren van natuurlijke vijanden 

In Noord-Nederland, en inmiddels ook in de gemeente Midden-Groningen, neemt de Eikenprocessierups gestaag 

toe. De verwachting is dat de komende jaren de rups vaker en in grotere hoeveelheden aangetroffen zal worden. 

Eikenprocessierupsen produceren per rups ongeveer 400.000 tot een miljoen microscopisch kleine brandharen. 

Deze kunnen huid, ogen en luchtwegen van mensen binnendringen en zeer ernstige problemen bij mensen 

veroorzaken, zoals huiduitslag, hevige jeuk, benauwdheid en rode ogen. Het is daarmee een aanzienlijk 

probleem voor de volksgezondheid. Reden genoeg om deze plaag onder controle te houden. Het achterwege 

laten van maatregelen, artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, schept mogelijkheden tot aansprakelijkheid van 

eigenaren of beheerders van openbare ruimte. Er zal tal van mogelijkheden voorhanden om de rups/ vlinder te 

bestrijden of de haarden weg te nemen. Deze zijn over het algemeen zeer kostbaar.  

Iedere aantasting, zo ook de Eikenprocessierups, wordt gelimiteerd door voedselaanbod en natuurlijk evenwicht. 

Voedselaanbod is voor de Eikenprocessierups de eik (Quercus). Een belangrijke preventieve beheermethode is 

het vergroten van de biodiversiteit in wegbermen en sloten, en daarmee de aanwezigheid van meer natuurlijke 

vijanden van de Eikenprocessierups. Bloemrijke bermen trekken veel insecten aan, zoals verschillende soorten  

Sluipwespen, Sluipvliegen, Loopkevers, Kortschildkevers en Wantsen. Deze trekken op hun beurt natuurlijke 

vijanden van de Eikenprocessierups aan, zoals vogels en vleermuizen. 

 

Uitgangspunten civieltechnische werkzaamheden 
 

Werkzaamheden, zoals het aanleggen van kabels en leidingen, bermverlagingen en –aanvullingen, kunnen grote 

negatieve gevolgen hebben op de ecologische kwaliteit van wegbermen. Negatieve invloeden moeten zoveel 

mogelijk worden voorkomen. 

 

Kabels en leidingen 

Het aanbrengen en onderhouden/ vervangen van kabels en leidingen brengt sterke verstoringen van bermen met 

zich mee. Deze verstoringen laten nog lang sporen na in de vegetatie. Voor vrij soortenarme, ruige vegetatie met 

weinig kansen voor natuurwaarden is dat aanvaardbaar. Voor soortenrijke, goed ontwikkelde kruidenvegetaties 

met beschermwaardige soorten (regionaal waardevolle of zeldzame of rode lijstsoorten) is dat niet gewenst. 

Bij aantoonbare natuurwaarden dient bij graafwerkzaamheden de toplaag van de berm in depot te worden gezet 

en na afloop weer als toplaag worden aangebracht. 

Het wortelstelsel van bomen is zeer kwetsbaar. Binnen de kroonprojectie van bomen dient het wortelstelsel te 

worden ontzien. Hier wordt in beginsel niet gegraven, maar worden alternatieve methodes toegepast. 

 

Bermverlaging  

Bermverlaging is periodiek nodig om afwatering van de weg te garanderen. Bij het geheel verlagen van de berm 

dient de vegetatie zich weer geheel opnieuw te ontwikkelen. Voor vrij soortenarme, ruige vegetaties met weinig 

kansen voor natuurwaarden is dat aanvaardbaar. Voor soortenrijke, goed ontwikkelde kruidenvegetaties met 

beschermwaardige soorten (regionaal waardevolle of zeldzame of rode lijstsoorten) is dat niet gewenst.  

Bermverlaging vindt plaats naar noodzaak. Bij aanwezigheid van bijzondere soorten dient de toplaag van de 

berm in depot te worden gezet en na afloop weer als toplaag worden aangebracht.  

Het wortelstelsel van bomen is zeer kwetsbaar. Binnen de kroonprojectie van bomen dient het wortelstelsel te 

worden ontzien. 

 

Bermaanvulling 

Opvulling van gaten en wegranden in de berm is nodig om gevaarlijke situaties en verzakking van het 

weglichaam te voorkomen. Het materiaal waarmee bermaanvulling plaats vindt bepaalt de natuurkansen van die 

bermdelen. 
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In meer voedselrijke delen kan gebruik gemaakt worden van (schrale) teelaarde voor bermaanvulling. Hierbij 

moet uiteraard rekening worden gehouden met het aangrenzend landgebruik. Verstoring en voedselrijke grond 

kan in potentie leiden tot vestiging van probleemsoorten.  

In de van nature minder voedselrijke wegbermen en in (reeds) verschraalde bermen dient bermaanvulling met 

schraal zand (bij voorkeur  woudzand) plaats te vinden. Hiervan uitgezonderd zijn bermen die veelvuldig worden 

kapotgereden en bermaanvulling zo frequent is dat ontwikkeling van een schrale kruidenrijke vegetatie niet te 

verwachten is. 

Het wortelstelsel van bomen is zeer kwetsbaar. Binnen de kroonprojectie van bomen mag bij bermaanvulling 

maximaal 10 centimeter (per jaar) zand worden opgebracht (géén klei), om zuurstoftekort te voorkomen.  

Aanvullen van bermen met compost of bodemverbeteraar is uitgesloten. Dit leidt tot grote ecologische schade 

aan flora, sterke verruiging en ontwikkeling van probleemsoorten. 

 

Inzaaien bermen 

Nieuwe bermen worden ten behoeve van stabiliteit van de toplaag ingezaaid met een schraal grasland-

/bermmengsel (bijvoorbeeld B3). Inzaaien van bermen buiten de bebouwde omgeving met kruiden wordt in 

principe niet voorgestaan. Inzaaien brengt het risico van floravervalsing met zich mee. Eventueel kan hooi (met 

zaden van kruiden) van naburige kruidenrijke bermen worden uitgestrooid om kruiden te bevorderen.  

Specifieke oogst en uit zaaien van zaden van Ratelaar in gemeentelijke bermen, om verspreiding ervan te 

bevorderen, is zeer wenselijk. De Ratelaar is een parasitaire plant op grassen, die grassen onderdrukt en zo 

kruidenrijke bermen bevordert. 

Inzaaien van bermen en groenstroken binnen de bebouwde kommen kan zondermeer worden overwogen. 

 

Oevers 

Overdimensionering, zeker in combinatie met een lagere beheerfrequentie, en aanleg van natuurlijke en 

natuurvriendelijke oevers, zijn bevorderlijk voor ontwikkeling van natuurwaarden. Bij reconstructies van 

traditionele oevers moet altijd worden overwogen of overdimensionering mogelijk is, of dat er mogelijkheden 

zijn voor natuurlijke - of natuurvriendelijke oevers. Zie Bijlage Oeverinrichting. 
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Afvoeren/ verwerking slootruigte en bermgras 
 

Slootruigte wordt in de gemeente Midden-Groningen standaard afgevoerd of gaat, bij beheer van de gehele sloot,  

naar de andere aangelande. Ten behoeve van ecologisch beheer van wegbermen is afvoer van maaisel uit bermen 

gewenst. Af te voeren slootvuil wordt verwerkt op composteerlocaties (eigen/ derden). 

 

Veevoer/ hooi 

Voor een deel is maaisel geschikt om te worden gebruikt als veevoer (hooi). Voorwaarde is dat er géén 

Jacobskruiskruid (giftig) en slechts weinig ruigtekruiden/ probleemsoorten in de te hooien bermen aanwezig zijn. 

Wegbermen, onder voorwaarden, in gebruik gegeven aan derden (hobbyisten, veeboeren of handelaren in hooi). 

Deze maaien bermen ‘om niet’, één of twee keer per jaar. Het is zeer wenselijk actief te werven voor deze vorm 

van beheer (acquisitie). Een fysieke en/of financiële tegemoetkoming (ad hoc) kan worden overwogen om deze 

wijze van beheer aantrekkelijk te maken. 

 

Co-biovergister 

Een deel van de ecologisch beheerde bermen in het buitengebied langs wegen met weinig verkeersintensiteit 

(natuurgras), worden geklepeld en afgezogen. Maaisel wordt voor een groot deel ‘om niet’ afgevoerd naar een 

biovergister in Midden-Groningen. Het restproduct van covergisting van bermgras wordt aangemerkt als 

afvalstof. Dit verandert als het restproduct van vergisting wordt na-gecomposteerd, aangezien het eindproduct 

dan compost wordt. Co-vergisting van natuurgras levert een restproduct dat wel mag worden aangemerkt als 

meststof, aangezien natuurgras op de positieve lijst van co-vergistingsmaterialen staat. 

 

Compostering 

Slootruigte, en het merendeel van bermmaaisel wordt verwerkt tot compost. Uit kostenoverweging, en 

afhankelijk van de verwerkingscapaciteit, kan gekozen worden voor compostering in eigen beheer of in beheer 

bij derden. De compost wordt afgezet in de landbouw.  Compostering leidt tot een hele goede nuttige en 

duurzame bodemverbeteraar (CO2 winst). Binnen wettelijke randvoorwaarden die gelden voor compost 

(kwaliteitseisen ten aanzien van organische stof en maximale gehaltes aan zware metalen en verontreinigingen) 

zijn er geen juridische beperkingen bij het verhandelen en uitrijden van compost van slootruigte en bermmaaisel. 

 

Slootvuil (maaisel en baggerspecie) 

Slootvuil gaat deels naar de andere aangelande (tegenprestatie voor het schonen van de gehele sloot). Om dit 

aantrekkelijk te maken voor de andere aangelande kan specie, op kosten van de gemeente, op het land worden 

gefreesd en verspreid. Overig slootvuil wordt gedeponeerd in de gemeentelijke berm. De eigen dienst/ aannemer 

voert het slootvuil, dat vrijkomt bij de door aannemers onderhouden sloten, geleidelijk af. Voortgang is mede 

afhankelijk van de inzet en beschikbaarheid van vrachtwagens voor andere werkzaamheden (en beschikbaarheid 

van chauffeurs). Voorgesteld wordt om het afvoeren van slootvuil in bermen met ontwikkelingsbeheer binnen 8 

dagen af te voeren, om verrijking van de berm, strijdig met ontwikkelingsbeheer, te voorkomen. Dit afvoeren 

dient planmatig worden aangepakt en dient derhalve bij voorkeur bij de aannemer te worden weggezet. Voor de 

regulier beheerde bermen blijft de eigen dienst in beeld. 

 

Communicatie en voorlichting 
 

De Beleidsnota Openbaar Groen (2020-2024, kapstok voor deze beleidsnotitie, is in samenspraak met 

verschillende belangengroeperingen tot stand gekomen. Dit neemt uiteraard niet weg dat over het nieuwe beleid 

gecommuniceerd moet worden. De overgang naar ontwikkelingsbeheer in bermen, brengen veranderingen met 

zich mee. Informatie kan worden verstrekt via de gemeentelijke website en artikelen in plaatselijke/ regionale 

kranten persberichten). 

Het gemeentelijk meldpunt (contactplein) dient te beschikken over relevante informatie over goede gegevens ten 

aanzien van het beheer, zodat het gros van de meldingen kan dan door medewerkers van het contactplein 

adequaat en snel beantwoord worden. Afhankelijk van de wijze van aanbesteding kan er ook gekozen worden 

om de aannemer(s) meldingen af te laten handelen. 
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Bermbeheermodellen 
 

Ten behoeve van de visie zijn verschillende bermbeheermodellen uitgewerkt. Goede ecologisch beheer en het 

bestrijden van probleemsoorten en invasieve exoten, valt of staat met continuïteit. Het budget dient in het 

bijzonder voor het ontwikkelingsbeheer (beheer gericht op biodiversiteit), bestrijden probleemsoorten en 

invasieve exoten, voor de langere tijd gegarandeerd te zijn. 

 

Bermbeheermodel 1 

Alle bermen worden regulier beheerd (2x geklepeld waarbij maaisel blijft liggen, zeer beperkt wordt afgezogen: 

2x gehele berm): 

- Algehele verruiging van wegbermen; 

- Toename van probleemsoorten; 

- Kruidenrijke bermen verdwijnen; 

- Geen ontwikkeling naar een stabiele bermvegetatie; 

- Geen natuurlijke vijanden Eikenprocessierups vanuit bermen; 

- Afnemende biodiversiteitswaarde. 

 

Bermbeheermodel 2 

80% van de bermen worden geklepeld (geklepeld waarbij maaisel blijft liggen of zeer beperkt wordt afgezogen: 

2x gehele berm); 

20% van wegbermen, bermen met de hoogste actuele natuurwaarde of goede/hoge ecologische kansen  

(kwaliteit 1) ontwikkelingsbeheer (ecologisch beheer: 2x per jaar maaien/ afvoeren gehele berm (cyclomaaier en/ 

of messenbalk)): 

- Verruiging van wegbermen ten opzichte van huidige situatie; 

- Toename van probleemsoorten; 

- Kruidenrijke bermen verdwijnen voor een aanzienlijk deel, verminderen ten opzichte van huidige 

situatie; 

- Zeer geringe of geen ontwikkeling naar een stabiele bermvegetatie; 

- Nauwelijks ontwikkeling natuurlijke vijanden Eikenprocessierups vanuit bermen; 

- Zeer beperkte biodiversiteitswaarde. 

 

Bermbeheermodel 3 

60% van bermen worden geklepeld (geklepeld waarbij maaisel blijft liggen of een deel wordt afgezogen: 2x 

gehele berm);  

40% van wegbermen, bermen met de hoogste actuele natuurwaarde of goede/hoge ecologische kansen 

(kwaliteit 1) en een deel van bermen met een beperkte actuele natuurwaarde, potentieel ecologische kansen 

(kwaliteit 2) ontwikkelingsbeheer (ecologisch beheer: 2x per jaar maaien/ afvoeren gehele berm (cyclomaaier en/ 

of messenbalk))): 

- Verruiging  wegbermen globaal als huidige situatie; 

- Kans op probleemsoorten op grootste deel van wegbermen; 

- Kruidenrijke bermen met natuurwaarden (kwaliteit 1) blijven gehandhaafd, een deel van potentieel 

waardevolle bermen (kwaliteit 2) kan zicht ten opzichte van de huidige situatie ontwikkelen; 

- Een beperkte ontwikkeling naar een stabiele bermvegetatie; 

- Beperkte ontwikkeling  natuurlijke vijanden Eikenprocessierups vanuit bermen; 

- Beperkte biodiversiteitswaarde. 

 

Bermbeheermodel 4 

40% van bermen worden geklepeld (geklepeld waarbij maaisel blijft liggen / een aanzienlijk deel wordt 

afgezogen 2x gehele berm);  

60% van wegbermen, bermen met de hoogste actuele natuurwaarde of goede/hoge ecologische kansen 

(kwaliteit 1) en bermen met een beperkte actuele natuurwaarde, potentieel ecologische kansen (kwaliteit 2)  

ontwikkelingsbeheer (ecologisch beheer: 2x per jaar maaien/ afvoeren gehele berm (cyclomaaier en/ of 

messenbalk)): 

- Verruiging van wegbermen fors minder dan huidige situatie; 

- Kans op probleemsoorten op beperkt deel van wegbermen; 

- Kruidenrijke bermen met natuurwaarden (kwaliteit 1) blijven gehandhaafd, en potentieel waardevolle 

bermen (kwaliteit 2) kan zicht ten opzichte van de huidige situatie ontwikkelen; 

- Aanzienlijke ontwikkeling naar een stabiele bermvegetatie; 

- Aanzienlijke ontwikkeling  natuurlijke vijanden Eikenprocessierups vanuit bermen; 

- Goede biodiversiteitswaarde. 
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Bermbeheermodel 5 

20% van bermen worden geklepeld (geklepeld waarbij maaisel blijft liggen, een aanzienlijk deel wordt 

afgezogen: 2x gehele berm);  

80% van wegbermen, bermen met de hoogste actuele natuurwaarde of goede/hoge ecologische kansen  

(kwaliteit 1), bermen met een beperkte actuele natuurwaarde, potentieel ecologische kansen (kwaliteit 2), en 

bermen met weinig actuele natuurwaarde, geringe ecologische kansen (kwaliteit 3), ontwikkelingsbeheer 

(ecologisch beheer: 2x per jaar maaien/ afvoeren gehele berm (cyclomaaier en/ of messenbalk)): 

- Nauwelijks verruiging van wegbermen; 

- Kans op probleemsoorten gering; 

- Kruidenrijke bermen met natuurwaarden (kwaliteit 1) blijven gehandhaafd, en potentieel waardevolle 

bermen (kwaliteit 2) en een groot deel van overige bermen (kwaliteit 3) kan zicht ten opzichte van de 

huidige situatie ontwikkelen; 

- Zeer aanzienlijke ontwikkeling naar een stabiele bermvegetatie; 

- Grote ontwikkeling natuurlijke vijanden Eikenprocessierups vanuit bermen; 

- Zeer goede biodiversiteitswaarde. 

 

Bermbeheermodel 6 

100% van wegbermen, bermen met de hoogste actuele natuurwaarde of goede/hoge ecologische kansen 

(kwaliteit 1), bermen met een beperkte actuele natuurwaarde, potentieel ecologische kansen (kwaliteit 2), en 

bermen met weinig actuele natuurwaarde, geringe ecologische kansen (kwaliteit 3), ontwikkelingsbeheer 

(ecologisch beheer: 2x per jaar maaien/ afvoeren gehele berm (cyclomaaier en/ of messenbalk)): 

- Geen verruiging van wegbermen; 

- Kans op probleemsoorten gering; 

- Kruidenrijke bermen met natuurwaarden (kwaliteit 1) blijven gehandhaafd, en potentieel waardevolle 

bermen (kwaliteit 2) en overige bermen (kwaliteit 3) kan zich ten opzichte van de huidige situatie 

ontwikkelen; 

- Stabiele bermvegetatie; 

- Optimale ontwikkeling natuurlijke vijanden Eikenprocessierups vanuit bermen; 

- Uitmuntende biodiversiteitswaarde. 

 

Voorafgaand aan de start van ontwikkelingsbeheer (veranderproces ten behoeve van verhogen van biodiversiteit) 

is het van belang een nulmeting uit te voeren op bermen waarop dit beheer van toepassing is. Daarbij wordt de 

huidige situatie ten aanzien van flora en fauna van bermen met ontwikkelingsbeheer geïnventariseerd. 

Na 5 en 10 jaren is het wenselijk om deze bermen te monitoren, om te zien of het gewijzigd beheer in deze 

bermen daadwerkelijk resultaat heeft gehad: verhoging biodiversiteit. 

 

Advies 
 

Op basis van de gestelde ambitie en het beschikbaar budget is het voorstel te kiezen voor bermbeheermodel 4. 

Alle bermen worden 2x per jaar gemaaid: 

40% van bermen geklepeld (maaisel blijft liggen, aanzienlijk deel wordt afgezogen;  

60% van wegbermen, bermen met de hoogste actuele natuurwaarde of goede/hoge ecologische kansen 

(kwaliteit 1) en bermen met een beperkte actuele natuurwaarde, potentieel ecologische kansen (kwaliteit 2) 

ontwikkelingsbeheer (ecologisch beheer): 

- Verruiging van wegbermen fors minder dan huidige situatie; 

- Kans op probleemsoorten op beperkt deel van wegbermen; 

- Kruidenrijke bermen met natuurwaarden (kwaliteit 1) blijven gehandhaafd, en potentieel waardevolle 

bermen (kwaliteit 2) kan zicht ten opzichte van de huidige situatie ontwikkelen; 

- Aanzienlijke ontwikkeling naar een stabiele bermvegetatie; 

- Aanzienlijke ontwikkeling natuurlijke vijanden Eikenprocessierups vanuit bermen; 

- Goede biodiversiteitswaarde. 

 

Bij continuïteit in beheer en op termijn voldoende verschraling (voldoende ontwikkelde bermen), is het mogelijk 

schraalgraslandtype-bermen (of grote delen ervan) slechts 1x per jaar te maaien en af te voeren. 

 

Afwijkend van de bermbeheermodellen kan in enkele bredere bermen (>4 meter) sinusbeheer worden toegepast. 

Deze beheermethode,, meanderend maaien, is een innovatieve maaimethode die optimaal rekening houdt met 

biodiversiteit voor onder meer vlinders, bijen en planten. Bij deze methode wordt gevarieerd in ruimte en tijd. 
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Als resultaat ontstaat heel veel variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien wordt flora- 

en faunagericht beheer verweven in één methode.  

 

Bermen langs fietspaden, ruiterpaden en sommige wandelpaden worden in principe 3x per jaar geklepeld. 

 

Op basis van beschikbare inventarisatiegegevens wordt een keuze gemaakt van 60% van de meest kansrijke 

bermen voor verhoging van biodiversiteit.  Uiteraard is dit eveneens afhankelijk van de technische haalbaarheid 

(obstakels/ bomen). Overlevingskansen voor fauna wordt aanzienlijk vergroot door maaien gefaseerd uit te 

voeren, ongeveer 10% tot 25% van de vegetatie per maaibeurt wordt in de maaironde niet gemaaid en een 

aansluitende maaibeurt weer meegenomen. Dat betekent dus dat 15% tot 25% van de vegetatie 

overwinteringsmogelijkheden biedt voor insecten. Bovenstaande is niet toepasbaar op bermen met een breedte 

< 1 meter. 

 

Door intensief acquisitie te voeren wordt getracht nog een zo groot mogelijk deel van bermen als hooiland bij 

derden weg te zetten, eventueel met ad hoc fysiek/ financiële ondersteuning.  

 

Het actief werven van derden (acquisitie) die bermen als hooiland willen beheren is een pré. Er kan actief contact 

worden opgenomen met potentiele beheerders (afnemers hooi). Hooilandbeheer door derden kan kwantitatief en 

kwalitatief in belangrijke mate bijdragen aan het verhogen van biodiversiteit in wegbermen. Vooral door de 

aanwezigheid van Jacobskruiskruid zien steeds meer (potentiele) hooiland beheerders af van bermhooi. 

Gezamenlijke oplossingen bieden wellicht mogelijkheden (bijvoorbeeld faciliteren in beheer/ financiële 

compensatie). Door actieve acquisitie kan worden gestreefd om bermbeheermodel 5 te benaderen.  

 

Natuur inclusieve landbouw, gezien de bijdrage aan biodiversiteit, stimuleren, ondersteunen en faciliteren.  

 

Ten aanzien van sloten is er, als gevolg van de schouwplicht, nauwelijks beleidsvrijheid in beheer. De wijze van 

uitvoering van slootbeheer is conform voorgaande jaren. Eerst als er goed afspraken met het waterschap kunnen 

worden bereikt over het op een andere manier uitvoeren van de onderhoudsplicht, is het wenselijk een nadere 

inventarisatie ervan uit te voeren en eventueel het beheer aan te passen. Maaisel en slootvuil uit 

erfscheidingssloten gaat globaal voor 50% naar de gemeente en 50% naar de andere aangelande. Bij de 

aangelande wordt het gefreesd en verspreid over het land (hogere acceptatie aangelande). Bij de gemeente wordt 

het op hopen gezet en geleidelijk afgevoerd. Bij bermen met ontwikkelingsbeheer wordt het slootmaaisel en –

specie binnen 8 dagen afgevoerd, om verrijking van bermen te voorkomen. Dit afvoeren dient planmatig te 

worden aangepakt en dient daarom bij dezelfde aannemer te worden weggezet (afstemming). Voor grote delen 

van regulier beheerde bermen blijft het eigen beheerteam (klepelen en klepelen/ afzuigen) een goede optie. 

 

Uitvoeringsplan  
 

Werkplan eigen beheerteam 

Inzet van eigen tractie en eigen medewerkers zou kunnen worden ingezet op klepelen/ klepelen en afzuigen van 

overige bermen, uitzichtpunten, en specifiek op het beheersen/ bestrijden van probleemsoorten, invasieve exoten 

en fysieke ondersteuning hooilandbeheer. Voor een aanzienlijk deel zou eventueel de eigen maai-zuigcombinatie 

kunnen worden ingezet voor het verschralen (ontwikkelen kruidenvegetatie) en het voorkomen van 

probleemsoorten. Hiervoor zal een eenvoudig werkplan bestaande uit een tabel met locatiegegevens/ 

werktekening moeten worden opgemaakt. 

 

Bermbeheermodel 

4 

Huidige situatie Voorgestelde 

situatie 

Percentage Overige 

Bermen     

Klepelen/ klepelen 

en afzuigen 1
e
 meter 

berm 

Aannemer/ IBOR n.v.t. n.v.t.  

Klepelen fietspaden, 

ruiterpaden en 

enkele wandelpaden 

Aannemer/ IBOR Aannemer 100%  

Klepelen/ klepelen 

en afzuigen gehele 

berm  

Aannemer/ IBOR Aannemer/ IBOR 50%  Afhankelijk van de 

fysieke 

mogelijkheden IBOR 
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Ontwikkelingsbeheer 

bermen + bijmaaien 

Derden Aannemer/ derden 40% + 10% 10% hooiland derden 

Klepelen/ klepelen 

en afzuigen 

invasieve exoten/ 

probleemsoorten 

Ad hoc IBOR IBOR 100%  

Afvoeren maaisel 

klepelen/ afzuigen 

IBOR IBOR 100% Biovergister 

Afvoeren maaisel 

ontwikkelingsbeheer 

n.v.t. Aannemer 100% (eigen) Composteer/ 

verwerker 

Invasieve exoten/ 

probleemsoorten 

Ad hoc IBOR IBOR 100% Klepelen + afzuigen 

+ biovergister 

Sloten     

Schonen sloten 

talud/ slootbodem + 

op hopen zetten en 

afvoeren maaisel/ 

specie 

ontwikkelingsberme

n 

n.v.t. Aannemer 40% (+10%) 10% hooiland derden 

Schonen talud/ 

slootbodem + op 

hopen zetten en 

afvoeren maaisel/ 

specie overige sloten 

Aannemer schonen/ 

IBOR op hopen 

zetten/ afvoeren 

 

IBOR 60% (-10%) 10% hooiland derden 

Sloten handmatig Aannemer/ IBOR Aannemer 100%  

Invasieve exoten/ 

probleemsoorten 

Ad hoc IBOR IBOR 100% Klepelen + afzuigen 

+ biovergister 

Verwerking     

Verwerken maaisel 

klepelen en afzuigen 

Biovergister Biovergister   

Verwerken hooi Derden Derden 10% Hooiland derden 

Verwerken maaisel 

ontwikkelingsbeheer 

n.v.t. Composteer/ 

verwerker 

40% (eigen) Composteer/ 

verwerker 

verwerken 

slootruigte 

(eigen) Composteer/ 

verwerker 

(eigen) Composteer/ 

verwerker 

aangelande 

50% 

 

50% 

Afhankelijk 

capaciteit verwerking 

Frezen/ verspreiden 

slootruigte bij 

aangelande 

n.v.t. Aannemer 50% Voordeliger dan 

afvoeren en 

verwerken 

Tabel Voorbeeld mogelijke verdeling inzet tussen aannemer en eigen dienst (Bermbeheermodel 4) 

 

Bovengenoemde verdeling van inzet tussen aannemer en eigen dienst moeten nader worden uitgewerkt. Eigen 

medewerkers worden nadrukkelijk betrokken bij deze uitwerking. 

 

Bestek t.b.v. aanbesteding werk 

Alle overige in de beleidsnotitie genoemde werkzaamheden (waaronder maaien van uitzichthoeken en bijmaaien 

rond obstakels) zouden kunnen worden opgenomen in een meerjarenbestek. Aanbesteding vindt plaatst conform 

de hiervoor geldende aanbestedingsregels. Gezien de omvang van de werkzaamheden, en mogelijkheden voor 

lokale en regionale aannemers, is het wenselijk om de aanbesteding in meerdere kavels (voorkeur 3) op de markt 

te zetten. Lokale en regionale aannemers hebben dan betere mogelijkheden in te schrijven. Zij hebben veelal 

goede contacten met aangelanden (voor een goede afstemming zeer gewenst). 

 

Wet Natuurbescherming 

De gemeente Midden-Groningen werkt in beginsel volgens de gedragscode Flora- en faunawet Bestendig beheer 

gemeentelijke groenvoorzieningen. (Vereniging Stadswerk Nederland). Dit betreft een uitwerking van het 

bestendig beheer in het kader van de Wet Natuurbescherming, een kaderwet betreffende de duurzame 

instandhouding van wilde planten en dieren in Nederland. Omdat het te verwachten is dat de bermen en sloten 

(mogelijk) beschermde fauna huisvesten is werken conform de gedragscode vereist. Door te handelen volgens 

deze gedragscode wordt schade aan (lokale) populaties van beschermde dieren voorkomen of tot een minimum 
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beperkt. Voorwaarden voor de Algemene zorgplicht voor alle in het wild levende planten en dieren en het 

Zorgvuldig handelen, maken deel uit van de gedragscode. 

De gemeente beschikt over een Leidraad Wet natuurbescherming, waarin informatie is opgenomen over het 

voorkomen van flora, fauna en beschermde natuurgebieden. Het geeft nadere invulling aan de gedragscode. 

 

Om te werken conform de gedragscode moeten aannemer en gemeente over voldoende aantoonbare kennis 

beschikken om ten aanzien van flora en fauna tijdens het uitvoeren van werkzaamheden om op deskundige wijze 

met risico’s ten aanzien van flora en fauna om te gaan, te managen en om verplichtingen in het kader van de Wet 

Natuurbescherming toe te passen: 

- Uitvoerende medewerkers/ meewerkende voorlieden (op de werkvloer) moeten beschikken over het 

certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 bestendig beheer; 

- Opzichters, teamleiders en toezichthouders moeten beschikken over het certificaat Wet 

natuurbescherming niveau 2 bestendig beheer; 

- Voor opzichters, teamleiders en toezichthouders is een certificaat Wet natuurbescherming Flora en 

fauna controleur is een pre. 
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Financiële paragraaf 
 

Voor regulier berm- en slootbeheer was een bedrag beschikbaar van € 834.716,28. Om uitvoering te geven aan 

het gewijzigd bermbeheer (bermbeheermodel 4) en beheersing van probleemsoorten is in de beleidsnota 

Openbaar groen 2020-2024 hiervoor een bedrag beschikbaar van € 280.000,-. Voor ontwikkelingen in flora en 

fauna (waaronder aanpak invasieve exoten) wordt in de groenbegroting rekening gehouden met een bedrag van € 

100.000,-. Verwacht wordt dat dit budhet toereikend is voor uitvoering van het maaibeheer conform 

Bermbeheermodel 4. 
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Bijlagen 

1. Unielijst invasieve planten 
 

Unielijst invasieve exoten, vastgesteld in Europese verordening augustus 2016 en uitbreidinglijst juni 2017: 

 

Landplanten: 

- Kudzu Kudzu     Vine Pueraria lobata  

- Parthenium      Parthenium hysterophorus 

- Persicaria     Persicaria perfoliata 

- Perzische berenklauw    Heracleum persicum 

- Sosnowski’s berenklauw  Heracleum sosnowskyi 

- Struikaster     Baccharis halimifolia 

- Lampenpoetsergras    Pennisetum setaceum 

- Mammoetblad     Gunnera tinctoria 

- Microstegium     Microstegium vimineum 

- Reuzenbalsemien   Impatiens glandulifera *    

- Reuzenberenklauw   Heracleum mantegazzianum *   

- Zijdeplant     Asclepias syriaca 

 

 

Zoetwaterplanten: 

- Grote waternavel   Hydrocotyle ranunculoides * 

- Moeraslantaarn    Lysichiton americanus * 

- Kleine waterteunisbloem   Ludwigia peploides 

- Parelvederkruid    Myriophyllum aquaticum * 

- Verspreidbladige waterpest   Lagarosiphon major 

- Waterhyacinth     Eichhornia crassipes 

- Waterteunisbloem    Ludwigia grandiflora * 

- Waterwaaier     Cabomba caroliniana * 

- Alligator weed     Alternanthera philoxeroides 

- Ongelijkbladig vederkruid   Myriophyllum heterophyllum * 

- Smalle waterpest    Elodea nuttallii 

 

 

Naast de vastgestelde Unielijst 2016 en uitbreidingslijst 2017, opgenomen in een Europese verordening, is er nog 

een uitgebreide zogenaamde ‘discussielijst’. Het is de verwachting dat er vanuit de discussielijst de komende 

jaren uitbreidingslijsten aan de Unielijst toegevoegd zullen worden.  

Een plant die op de discussielijst staat en in sommige Europese landen, waaronder Nederland, sterk invasief 

voorkomt en economische en ecologische schade veroorzaakt is de Japanse Duizendknoop. De provincie 

Groningen heeft aangegeven, vooruitlopend op vaststelling door de Europese Unie, de plant als ongewenst 

invasieve exoot te benoemen, en stelt maatregelen voor verdere verspreiding van de plant te voorkomen.  

 

 

* 

Soorten opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (Exit Invasieve exoten). 
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2. Indicatorsoorten vegetatietypen in wegbermen en (berm)sloten 
 

Vegetatietype indicatorsoort 

Schraal grasland Gewoon struisgras, Gewoon duizendblad, Zandblauwtje, Gewoon biggenkruid, 

Schapengras, Schapenzuring, Muizenoortje. Sint janskruid, Hazenpoortje 

Beperkt of weinig soorten van Engels raaigrastype. 

Rood zwenkgras-grasland Rood zwenkgras, Gewoon struisgras. 

Soorten van Schraal grasland, maar grassen domineren. 

Bloemrijk grasland Gewoon struisgras, Gewoon Duizendblad, Gestreepte witbol, Scherpe boterbloem, 

Veldzuring, gewone wederik, Stijf havikskruid, Wikke-soorten. 

Engels raaigras-type Engels raaigras, Grote vossenstraat, Timotheegras, Smalle weegbree, Rode klaver, 

Witte Klaver, Veldzuring. 

Vrij weinig soorten uit ruig grasland. 

Ruig grasland Glanshaver, Kweek, Riet, Bermzuring. 

Overgangsvorm tussen Engels raaigrastype. 

Ruigte  Grote brandnetel, Fluitenkruid, Ridderzuring, Zevenblad. 

Soortenrijk  riet Riet, Zwanenbloem, Grote kattenstaart, Moeraswederik, Gele lis, Poelruit. 

Soortenarm riet Riet. 

Weinig andere soorten, soms Gewone braam, Floringras, Ruw beemdgras. 

Liesgras-oever Liesgras. 

Nauwelijks andere soorten. 
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3. Werkgroep Boerenbuitengebied Muntendam 
 

Met de Werkgroep Boerenbuitengebied zijn beheer afspraken gemaakt over het ecologisch beheren van een 

aantal wegbermen in het buitengebied van Muntendam.. De werkgroep is in januari 2015 in Muntendam 

opgericht. De werkgroep wil direct omwonenden betrekken bij hun leefomgeving. 

 

Overwegende dat: 

1. bermen, oevers en watergangen deel uit maken van verkeerstechnische en civieltechnische 

infrastructuren (verkeersveiligheid, stabiliteit, waterafvoer);  

2. bermen een belangrijke ecologische functie kunnen vervullen als leefgebied en verbindingszonde voor 

inheemse flora, en als leefgebied, voedselgebied en verbindingszone voor veel diersoorten: 

voornamelijk insecten (bijen, vlinders, sprinkhanen, lieveheersbeestjes, kevers, sluipwespen, 

zweefvliegen e.d.) en kleine zoogdieren (veldmuizen, spitsmuizen, egels, e.d.); 

3. ecologisch bermbeheer bijdraagt aan het voorkomen of vertragen van insectenplagen in 

landbouwgewassen; 

4. ecologisch beheer in bermen langs akkerbouwgebieden kan leiden tot het verminderen van grootschalig 

gebruik van insecticiden op aangrenzende landbouwpercelen; 

5. ecologisch beheer voor de agrarische sector, bij deelname en/ of ondersteuning van dit initiatief, past in 

het streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); 

6. ecologisch beheerde bermen kunnen leiden tot herkenbare, structuurrijke, gevarieerde en natuurlijk 

aandoende lintenstructuur, die wegen begeleidt, percelen begrensd en bijdraagt aan ecologische 

verbindingen tussen groen- en natuurelementen (groen bebouwde omgeving, Heemtuin Muntendam, 

Tripsbos Sappemeer en overhoekjes Bouwte en Rimbe Daaleweg Muntendam); 

7. ecologisch beheerde bermen leiden tot het voorkomen dan wel verminderen van overlast op 

aangrenzende gronden 

8. ecologische beheerde bermen leiden tot een hoge belevingswaarde en als zodanig een recreatieve 

functie vervullen. Het landschap aantrekkelijker wordt gemaakt voor bewoners, gebruikers en 

recreanten; 

9. de gemeente dit vrijwilligersinitiatief van harte ondersteunt; 

10. de werkgroep in raad en daad ondersteund wordt door de Werkgroep Grauwe Kiekendief, 

Landschapsbeheer Groningen en Natuurmonumenten regio noord; 

is met de werkgroep overeengekomen dat zij in belangrijke mate participeren in de inrichting en in beheer van 

wegbermen en twee overhoeken (Bouwte en Rimbe) aan de Daaleweg en Eendrachtsweg  in Muntendam.  

 

De Daaleweg wordt natuurvriendelijk beheerd, gericht op bloemrijkere bermen met veel insecten, zoals 

dagvlinders, zweefvliegen en sprinkhanen. In enkele bermvakken is struweel aangeplant (project Grauwe 

Klauwier). Door deze activiteiten neemt de variatie in het gebied toe. Door de grotere diversiteit aan soorten 

ontstaat er een beter natuurlijk evenwicht. De werkgroep is van mening dat de landbouw wordt hiermee 

weerbaarder: met een compleet akkervoedselweb (al het leven (planten en dieren; klein en groot) op en rond de 

akkers die in onderlinge samenhang en afhankelijkheid leven) is de bodem gezonder, groeien gewassen beter en 

is er minder plaagbestrijding (insecticide) nodig. Patrijs, veldleeuwerik, velduil, geelgorzen en veel andere 

soorten profiteerden al. En daar kunnen bewoners en bezoekers van genieten. Wat de werkgroep doet kan niet 

los gezien worden van de akkernatuurmaatregelen die boeren (kunnen) uitvoeren. Het is juist het hele pakket dat 

zorgt voor een krachtig effect. De gemeente heeft de overhoekjes Bouwte en Rimbe beschikbaar gesteld voor het 

project Grauwe Klauwier, evenals de bermen langs de Eendrachtsweg en Daaleweg. Door gefaseerd maaien en 

het maaisel afvoeren worden de bermen aantrekkelijk voor planten en dieren. Voor de gebieden en wegbermen 

zijn beheerovereenkomsten afgesloten met de gemeente. De gemeente staat open staat voor dergelijke projecten 

en tracht daaraan actief medewerking te verlenen. 
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4. Voor- en nadelen van de verschillende berm-maaimethodes  
 

Methode voordeel nadeel 

Klepelen Goedkope beheermethode. 

Geen afvoer maaisel. 

Verruiging van vegetatie. 

Risico op vestiging/ uitbreiding risico- en 

probleemsoorten. 

Geen biodiversiteitswaarde. 

Geen ontwikkeling rustige bovenlaag ten 

behoeve van een stabiele vegetatie. 

Klepelen en 

afzuigen 

Beperkte biodiversiteitswaarde (ten 

opzichte van klepelen) 

Verschraling. 

Floristische ontwikkeling naar 

bloemrijkere bermen. 

Creëert rust in toplaag t.b.v. stabiele 

vegetatie. 

In een werkgang maaien en afvoeren. 

Gering deel van maaisel ‘om niet’ naar 

biovergister (natuurgras). 

Beperkte biodiversiteitswaarde: negatieve 

effecten op fauna (wegzuigen, eitjes, poppen, 

larven, insecten. 

Minder zaden en minder verspreiding van 

zaden vanwege wegzuigen. 

Afvoer- en stortkosten maaisel. 

 

 

 

 

Hooilandbeheer 

(maaien, 

verzamelen en 

afvoeren) 

Hoge biodiversiteitswaarde. 

Verschraling. 

Optimale floristische ontwikkeling 

naar/ in stand houden van bloemrijke 

bermen. 

Creëert rust in toplaag ten behoeve van 

stabiele vegetatie. 

Optimale situatie voor fauna (leef- en 

verspreiding, overwintering, 

vluchtmogelijkheid voor 

maaimachine). 

Kan voor een gering deel ‘om niet’ 

worden weggezet bij derden (hooi). 

 

 

Intensief: verschillende werkgangen.  

Intensief. 

Door toename van Jacobskruiskruid minder 

mogelijkheden om als hooiland (veevoer) weg 

te zetten bij derden. 

Afvoer- en stortkosten maaisel. 
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5. Overzicht berminventarisatie Hoogezand-Sappemeer (2001) 
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6. Overzicht berm- en sloot inventarisatie Slochteren (2004) 
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7. Overzicht inventarisatie bermen Menterwolde (2018) 
 

 
 

Inventarisatie door Monika Prikar, vrijwilligster IVN.(1. Actuele natuurwaarde of goede/ hoge ecologische 

potenties, 2. Beperkte actuele natuurwaarde, potentieel ecologische kansen, en 3. Géén actuele natuurwaarde, 

nauwelijks of geen ecologische potenties). 
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8. Ondertekenaars van de Nationale Bijenstrategie  
 

De volgende partijen hebben op 22 januari 2018 de Nationale Bijenstrategie ondertekend: 

 

BASF  

Bayer  

Bayer Bee Care Center  

Bee Foundation  

Beroepsvereniging Nederlandse Imkers  

Bij Bewust Betuwe  

BoerenNatuur  

Centrum Landbouw en Milieu  

CITAVERDE College 

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor  

De Vlinderstichting 

Federatie van Heideboerderijen 

Inbuzz Extra  

Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur 

Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving / Van Hall Larenstein 

Koppert Biological Systems  

Landal GreenParks  

Landschappen NL  

Louis Bolk Instituut 

LTO Nederland  

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  

Naturalis Biodiversity Center 

Natuurmonumenten  

Nederlandse Bijenhoudersvereniging  

Nederlandse Fruittelers Organisatie 

Nefyto  

Plattelandscoöperatie 

Provincie Limburg  

Provincie Noord-Brabant  

Provincie Overijssel  

Provincie Zuid-Holland  

Staatsbosbeheer  

Stichting BEEP  

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten  

Stichting Natuur & Milieu 

Stichting Veldleeuwerik  

Syngenta  

Unie van Waterschappen  

Van Hall Larenstein / Lectoraat Bijengezondheid  

Velt Samen Eco Actief 

Vereniging van waterbedrijven in Nederland  

Wageningen University & Research  

Waterschap De Dom 
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9. Deltaplan biodiversiteitsherstel 
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10. Oeverinrichting 
 

 

Traditionele oevers zijn alle oevers waarbij niet expliciet rekening is 

gehouden met een ecologische functie van watergangen en waarbij 

gebruik is gemaakt van harde oeververdediging. Er is een abrupte 

overgang van water naar land.  

 

 

 

 

 

 

Natuurlijke oevers zijn alle oevervormen zonder beschoeiing. Vaak 

steil en begroeid met kort gras, veelal met een helling van 1:1 tot 1:1,5. 

Ondanks dat er qua inrichting bij deze oevers géén extra aandacht aan 

ecologische aspecten zijn besteed kunnen ze wel degelijk een 

natuurfunctie vervullen. 

 

 

 

 

 

 

Natuurvriendelijke oevers zijn alle oevervormen waarbij expliciet 

rekening is gehouden met de ecologische functie van watergangen. Het 

gebruik van harde materialen wordt zoveel mogelijk beperkt. Abrupte 

overgangen van water naar land worden zoveel mogelijk vermeden. 

Afhankelijk van het talud en de beschikbare ruimte zijn er 

mogelijkheden voor ontwikkeling van flora en fauna. 
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11. Overzicht natuurwaarden en beheermethodes bermmodel 4 
 

 

     25%  klepelen 

     25%  klepelen/ afz. 

     40%  hooien 

     10%  derden 

voormalig 

Slochteren 

   tec

hni

sch 

1
e
 

maaibeur

t 

2
e
 

maaibe

urt 

 

overig 

        

straat Géén actuele 

natuurwaard

e of kansen 

Beperkte 

actuele 

natuurwaard

e of kansen 

Actuele 

natuurwaard

e of goede 

tot hoge 

kansen 

    

Achtkant Ha x    100 m2  Beb.kom 

Afwateringskanaal 

(Slochterdiep – 

Westerpauwenw. 

Sch 

 x  + 9690 m2  Jap. 

Duizendknoo

p 

Afwateringskanaal 

Tj 

 

x 

  + 3000 m2  Reuzenberen-

klauw 

Akkereindenweg 

Si 

 x x + m2   

Bieleveldslaan 

(Borgweg – 

viaduct A7) Ha 

 x x + MT 

m2 

MT 16600 m2 

smal/ deels 

laanbomen 

Bieleveldslaan 

(viaduct A7 – 

Hoofdweg) H 

x   - 16600 

m2 

 

Blokum O  x  - 2510 m2  smal 

Boerweg zz N387 

F 

 x  - MT 

1875 m2 

MT smal / 

laanbomen 

Boerweg nz N387 

F 

  x + m2   

Borgweg S  x  +- 18480 

m2 

 Deel 

laanbomen 

Bovenvennenweg 

Sch 

  x + Brink 

m2 

Brink  

Buitenhuizen K  x  +    

Damsterweg 

(Steendam – 

Laskwerderweg) 

St 

  x - Tepper 

m2  

Tepper Westzijde/ 

middenberm 

smal/  

laanbomen 

Damsterweg 

(Siddeburen – 

Steendam) 

St/Si 

x x x +- MT 

33625 

m2 

MT middenberm/ 

westzijde 

oostzijde 

smal 

 x   Klungel 

m2  

MT Klungel 

alleen breder 

deel oostzijde 

1
e
 maaibeurt 

Dannemeerweg 

Sch 

 x x + MT 

7850 m2 

MT  

De Zanden Si   x - 230 m2  zeer smal 

Deldenlaan H  x  - 565 m2   

Denemarken Sl   x +- 6200 m2  laanbomen 

Edsersweg Sl   x + m2   beperkt deel 
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vruchtbomen 

Eelshuizerweg Sl   x + Rumpf 

4200 m2 

MT  

Eemskanaal zz 

L/O 

 x x - 13500 

m2 

 relatief smal 

Eideweg Si  x  +- 14960 

m2 

 westzijde 

laanbomen/ 

smal/ 

Reuzenberen

klauw 

Eikenlaan K   x + MT 

m2  

MT  

Fietspad 

Afwateringskanaal 

St/T 

x   - 3000 m2  smal 

3x klepelen 

Fietspad Borgweg 

- A7 Sc 

  x - 2180 m2  smal 

3x klepelen 

Fietspad 

Damsterweg St/Si 

 x  -   smal 

3x klepelen 

Fietspad 

Herenlaantje S 

 x   2415 m2  Weerszijden 

1
e
 m 

Fietspad 

Eemskanaal O 

x   -   3x klepelen 

Fietspad + 

Herenlaantje Sch 

 x x - 2415 m2  smal 

3x klepelen 

Fietspad 

Huisweersterbos T 

x    2400 m2  Smal 

3x klepelen 

Fietspad 

Noordbroeksterwe

g-Siepweg 

x x  - 4200 m2  Smal 

3x klepelen 

Fietspad Kooilaan 

– Slochter Ae F 

 x  - 1400 m2  smal 

3x klepelen 

Fietspad Kooiweg- 

Uiterdijk F/ K 

 x  - 2856 m2  Smal 

3x klepelen 

Fietspad 

Langewijk F 

 x x - m2   smal 

3x klepelen 

Fietspad Me…… x   - 9170 m2  Smal 3x 

klepelen 

Fietspad 

Oosterweg-

Hoofdweg S 

x   - 530 m2  Smal 

3x klepelen 

Fietspad ’t Padje 

Sl 

x   - 1200 m2  smal 

3x klepelen 

Fietspad 

Rijpmaweg/ 

Rijpmakanaal 

H/W 

 x  - m2   smal 

13x maaien 

(i.v.m. 

draagkracht 

fietspad) 

Fietspad 

Rijpemaweg-

Hamweg 

x x  - 2000 m2  Smal  

3x klepelen 

Fietspad 

Schaaphok-

Slochtermeentewe

g Wo 

x   - 5046 m2  Smal 

3x klepelen 

Fietspad Scharmer 

Ae-Rijpmaweg 

Wo 

 x   4045 m2  Smal 3x 

klepelen 

Fietspad  x  - 1680 m2  smal 
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Schildmeer St + m2 3x klepelen 

Fietspad 

Siddebuursterbos 

Noordeholt Si 

 x  - 1300 m2  smal 

3x klepelen 

Fietspad 

Slochterveldweg 

Sl 

 x  - 900 m2  smal 

3x klepelen 

Fietspad 

Verlengde 

Molenlaan S 

 x  - 865 m2  Smal 

3x klepelen 

Fietspad 

Westerpolder K/W 

 x x - 

 

3000 m2  Alleen tussen 

de bruggen 

Smal/  

3x klepelen 

Fromaweg K/F/Sl   x - MT 

m2  

MT smal/ 

laanbomen 

Geerlandweg Si  x  - Klungel 

m2  

MT smal 

Geerlandweg 

overhoek Si 

 x  + Klungel 

m2  

Klungel  

Geertsemalaan Sch  x   2200 m2   

Goldbergweg Sch   x + MT 

m2  

MT  

Grauwedijk O x   - 26470 

m2 

 smal/ deels 

laanbeplan-

ting 

Grauwedijk 

(Laanweg – 

Overschild) O 

 x  - 6870 m2  smal 

Groenedijk 

(Ruitenweg – 

Veenlaan) F/ Sl 

 x  - 21500 

m2 

 Smal/ beperkt 

laanbomen 

Groenedijk 

(doodlopend) Sl 

  x + m2    

Groeveweg O  x  - 8450 m2  smal 

  x + Tepper 

m2  

Tepper Tepper brede 

deel 

Hamweg – 

Harkstede – 

Lageland) Ha/ La 

(buiten beb.kom) 

x x  - 16085 

m2 

 smal/ 

laanbomen 

Hamweg betonpad 

ijsbaan 

x    3020 m2  Naar nieuwe 

woonwijk 

Herenhuisweg H   x + MT 

m2  

MT  

Hondelaan Sc   x + Brink 

m2  

Brink  

Hondswarf H  x x + 2075 m2  smal 

Hoofdlingenpad Fr x   - 1000 m2   

Hoofdweg 

(Harkstede – 

Kolham) 

H/Scha/K 

  x - MT 

m2  

MT smal 

laanbomen/ 

Japanse 

Duizendknoo

p 

Hoofdweg Kolham 

– Siddeburen) 

K/F/Sl/Schi/Si 

  x - MT 

m2  

MT smal 

laanbomen 

Hoofdweg 

Siddeburen (naar 

x   - m2   Smal/ 

laanbomen 
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N33) Si 

Hoofdweg (BBK) 

T 

x   - 19577 

m2 

 laanbomen 

Huisweersterweg 

Si 

 x x + Klungel 

m2  

MT  

Kanaalweg O x   - 1550 m2  smal 

Kapperhuttenweg 

H 

  x + MT 

m2  

MT Japanse 

Duizendknoo

p 

Kloosterpad Schi  x  + 4084 m2  nabij 

Hoofdweg 

enkele 

laanbomen 

Knijpslaan K  x x - 9950 m2  smal/ 

laanbomen 

Kooilaan S    - 760 m2  smal 

Kooiweg F   x + MT 

m2  

MT  

Korenmolenweg 

Sl 

 x   1360 m2   

    n.v.t. n.v.t. Deels 

gazonbeheer 

13x 

Laanweg O  x  - 2800 m2  redelijk smal 

Lagelandsterweg L  x  - 17000 

m2 

 smal/ 

laanbomen 

Langewijk F  x x - 2400 m2  Incl. talud 

Smal/ deels 

laanbomen 

Laskwerderweg 

oostzijde N33 St 

  x + 

 

Zomerm

an 

m2 ? 

Zomer

man 

 

Laskwerderweg 

westzijde N33 St 

 x x - 5410 m2  laanbomen 

Leentjerweg Si  x x - 4250 m2  smal// 

laanbomen 

Luddeweersterweg 

Lu 

x    28520 

m2 

  

Meerweg O x   - 1110 m2  smal 

Noordbroeksterwe

g Sl 

x x  - 10910 

m2 

 smal/ 

boomsingels 

x    m2   Incl. fietspad 

3x klepelen 

Noorderweg Slo  x x + 

- 

2950 m2  Incl. maaipad 

bosperceel/ 

deels 

laanbomen 

Oosterpaauwenwe
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x x  - 1560 m2  redelijk smal 

Oosterzandenweg 

Si 

  x + Rumpf 

m2  

MT  

Oostwoldjerweg 

Si 
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 smal/ deels 
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Oude Grauwedijk 

O 
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laanbomen 
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m2  
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man 

 

 x   2040 m2   
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Oudeweg (N33 – 

Leentjerweg) Si 

 x  + 

- 

m2   deels 

laanbomen 

Oudeweg 

doodlopend S 

x    2220 m2   

Padje Sl  x  + m2   smal 

Parallelweg A7 zz 

K 

  x - 1000 m2  smal 

Parallelweg A7 nz 

Scha 

  x - MT 

15435 

m2 

MT smal 

Populierenlaan H x x   300 m2   

Rengerslaan x   - 468 m2  Smal/ bomen 

Rijksweg-oost K   x + MT 

18645 

m2 

MT zuidzijde 

laanbomen 

Rijksweg-west K  x x + 

- 

MT 

m2  

MT noordzijde 

laanbomen/ 

zuidzijde 

bossingel 

Rijpmaweg H  x x + MT 

15375 

m2 

MT  

Roegeweg St   x +    

Rotmerweg Si   x + Rumpf 

m2  

MT  

Ruitenweg F x x x - 4490 m2  smal/ 

laanbomen 

Ruiterpad Schi/ H/ 

Si 

  x - 12000 

m2 

 smal 

3x klepelen 

Scharmer Ae W  x  - 4465 m2  grotendeels 

laanbomen 

Schildmaarweg H  x x + Pimmela

ar  

m2  

Pimmel

aar 

 

Schildwolderdijk 

Schi 

 x  - 6250 m2  smal/ 

laanbomen 

Siepweg H  x x + Bunnik 

m2  

Bunnik  

Singel Sch x    1390 m2   

x    295 m2  ?? 

Slachthuislaan 

Schi 

x   - 125 m2   

Slochter Ae W   x - MT 

m2  

MT smal/ 

laanbomen 

Slochterdiep Sl  x  -   Smal/ Jap. 

Duizendknoo

p 

Slochterdijk F x x x - 5235 m2  laanbomen 

Slochtermeentewe

g (Luddeweer – 

Afwateringskanaal

) Lu 

x x  + 

- 

6370 m2  smal 

Slochtermeentewe

g 

(Afwateringskanaa

l – Slochteren) Sl 

  x + MT 

m2  

MT  

x     2600 

m2 

taluds 

 

Slochtermeentewe

g BBK Sl 

 x  - 150 m2   
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Slochterveldweg 

Sl 

  x + MT 

m2  

MT  

Stichtinglaan Sl x   - m2   zeer smal 

Stootshornweg Sl  x x + MT 

m2  

MT  

Turfschipperslaan

Sl 

x   - 70 m2  smal 

Uiterburenweg  x x + MT 

m2  

MT  

Uiterdijk K   x + MT 

m2  

MT  

Veendijk Si  x  - 2490 m2  laanbomen 

Veenlaan W x x  +- MT 

m2  

MT Smal/ 

laanbomen 

Veenweg Si  x  + 

- 

Donselaa

r 

21370 

m2 

Donsela

ar 

beperkt deel 

laanbomen 

 x   m2   laanbomen 

Verlengde 

kerklaan S 

x   - 180 m2   

Verlengde 

Veenlaan 

(Fromaweg – 

Groenedijk) Sl 

  x - MT 

m2  

MT laanbomen 

Vijverlaan Ha x   - 1525 m2   

Volmachtenweg Si  x x + Donselaa

r 

4400 m2 

 1x 

ingebruikgeg

even 

Vrouwenlaan –

achter K 

x   - 335 m2  smal 

Vrouwenlaan-voor 

K 

 x   n.v.t. n.v.t. gazonbeheer 

x   - 610 m2   

Wereweg T  x x - 14500 

m2 

 laanbomen 

Westerpaauwen-

weg O 

x x  - 12290 

m2 

 Japanse 

Duizendknoo

p 

Westerzanden He   x - m2   laanbomen 

Wilderhofsterweg 

Si/T 

  x + 

- 

MT 

m2  

MT zeer beperkt 

deel 

laanbomen 

x    4375 m2   

Woltenlaan Schi x   - 80 m2  80 m2 

Woudbloemlaan 

Wo/Scha 

  x - MT 

m2  

MT laanbomen 

Zandelaan Si  x  - 305 m2  zeer smal 

Zandwerf He  x  - 1760 m2  smal 

Zuiderweg Sl  x  - 900 m2  smal/ zeer 

beperkt 

 

voormalig 

Hoogezand 

   te

ch

ni

sc

h 

1
e
 

maaibeur

t 

2
e
 

maaibe

urt 

 

overig 

straat Géén actuele 

natuur-

waarde of 

Beperkte 

actuele 

natuur-

Actuele 

natuur-

waarde of 
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kansen waarde of 

kansen 

goede tot 

hoge kansen 

Abraham 

Kuypersingel 

(Woldweg – 

Troelstralaan) H 

 x x +   deels smal 

 

Achterdiep 

noordzijde S 

 x x -   delen zeer 

smal/ 

laanbomen 

/ Jap. 

Duizendknoop 

Achterdiep 

zuidzijde S 

x   -   zeer smal/ 

Japanse 

Duizendknoop 

ATB H/K  x  n.

v.t

. 

  3x klepelen 

Avebeweg F x   -   zeer smal 

Borgercompagniest

erweg BC 

 x x -   smal/ 

laanbomen 

Borgweg W  x x -   smal/ 

laanbomen 

Daaleweg TR   x + WBB WBB Gemeente 

voert maaisel 

af 

Dorpsstraat KW  x x -   zeer smal 

Duyn van 

Maasdam, Van der 

H 

x   -   (buiten 

beb.kom) 

smal/ 

laanbomen 

Energieweg F  x x -   Smal/ deels 

laanbomen 

Engelberterweg + 

viaduct A7 W 

 x  -   deels smal 

Fietspad 

Boompjespad W 

 x x nv

t 

  3x klepelen 

Fietspad 

Drevenbos H 

 x   n.v.t. n.v.t. begrazing 

Fietspad 

Kielsterachterweg 

– Kielwindeweer H 

 x x nv

t 

  3x klepelen  

Fietspad 

kropswolderpolder 

K  

 x  nv

t 

  3x klepelen 

Fietspad Lula  x x nv

t 

  3x klepelen 

Fietpad Meerwijck 

K 

 x  nv

t 

  3x klepelen 

Fietspad Nieuw-

Compagnie NC 

 x  nv

t 

  3x klepelen 

Fietspad 

Vondelweg – 

Pastorielaan W 

x   nv

t 

  3x klepelen 

Fietspad Vosholen/ 

Tripsbos S 

 x x nv

t 

  3x klepelen 

Fietspad 

Vossenburcht 

  x nv

t 

  3x klepelen  

Fietspad 

Westerbroeksterma

x x  nv

t 
  3x klepelen 
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depolder F/ W 

Fietspad Woldweg 

F/ K 

 x  nv

t 
  3x klepelen 

Foxham F  x      

Iepenweg H x   -   smal/ 

laanbomen 

Industrieweg H x   -   smal/ 

laanbomen 

Kalkwijk H  x x -   smal/ 

laanbomen 

Kielsterachterweg 

(Lindenlaan – 

Vosholen) H 

  x  n.v.t. n.v.t. midden 

berm/ 

handmatig 

Kielsterachterweg 

(ventweg) H 

 x x +   smal 

Klaplaan K/W  x  -   smal 

Korte 

Groningerweg F/ H 

 x x    zeer smal 

Langewijk S  x  -   smal 

Laveiweg S  x x +-   eenzijdig 

laanbomen 

Lodijck S  x  +    

Madepolderweg W x   -   zeer smal/ 

deels 

laanbomen 

Meerweg K x x  -   smal/ 

laanbomen/ 

Jap. 

Duizendknoop 

Meesterslaan W  x x -   laanbomen 

Neroweg S   x x +    

Nevelslaan W  x  -   zeer smal/ 

laanbomen 

Nieuwe 

Compagnie K/W 

 x x -   smal/ deels 

laanbomen 

Oudeweg W x x x -   smal/ 

laanbomen 

Parralelweg A7 

Engelberterweg W 

 x      

Pastorielaan (incl. 

fietspad) 

x x x -   smal/ 

boomsingel 

fietspad 3x 

klepelen 

Pieter Venemakade 

KW 

x      Zeer smal 

 

Rijksweg-oost S   x +-    

Rijksweg-west W x   -   smal/ 

laanbomen/ 

bossingel 

Roodharsterlaan W  x x -   delen smal/ 

laanbomen 

Scheepswervenweg 

F 

 x  -   smal/ 

laanbomen 

Siepweg S  x x +    

Sluisweg KW  x x -   relatief smal/ 

laanbomen 

Spitsbergen S  x  -   laanbomen 

Strandweg K x   -   smal/ 

laanbomen/ 
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deels beheerd 

als gazon 

Tripscompagniester

weg T 

 x  -   smal/ 

laanbomen 

Veendammerweg 

KW 

  x +-    

Verlengde 

Herenstraat S 

x   -   Smal/ 

laanbomen 

Verlengde 

Winkelhoek S 

x   -   smal 

Veenweg S x   -    

Vondelpad x       

Vosholen x x  -    

Vossenburcht  x x    Deels bomen 

Waesingeweg K   x + MT MT  

Wildervanksterweg 

KW 

 x x -    

Wolfsbargerweg  x x     

Woortmansdijk W  x x -    

Zuidlaarderweg 

KW 

 x  +-   smal 

 

 

voormalig 

Menterwolde 

   te

ch

ni

sc

h 

1
e
 

maaibeur

t 

2
e
 

maaibe

urt 

 

overig 

straat Géén actuele 

natuurwaard

e of kansen 

Beperkte 

actuele 

natuurwaard

e of kansen 

Actuele 

natuurwaard

e of goede 

tot hoge 

kansen 

    

Achter de Wal Z  x  -   Smal/ deels 

bomen 

Beneden Veensloot 

Me 

 x  -   smal 

Borgercompagniest

erweg B 

 x x -   Smal/ bomen 

Botjesweg N Z   x -   Delen smal/ 

deels bomen 

Bovenstreek Me x x  -   Smal/ bomen 

Boven Veensloot 

Me 

 x  -   smal 

Buitenweg Z   x +    

Burgemeester 

Omtaweg Z 
  x -+   Smal/ deels 

bomen 

Burgemeester 

Venemastraat Me 

Mu 

 x  -   Smal/ bomen 

Daaleweg   x + WBB WBB Gemeente 

voert maaisel 

af 

Daaleweg-zijweg  x  + WBB WBB Gemeente 

voert maaisel 

af 

Drostenlaan Me 

Mu 

x   -   Smal/ bomen 

Duurkenakker Me x x  -   Deels bomen 
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Mu 

Dwangsweg N   x +-   Deels bomen 

Eendrachtsweg  x  + WBB WBB Gemeente 

voert maaisel 

af 

Eideweg N x x  +-   Smal/ 

Reuzenberenkl

auw 

Fietspad Oudeweg 

Mu 

x    WBB WBB Gemeente 

voert maaisel 

af 

Fietspad Daaleweg 

– Achter de Wal 

Mu 

 x     3x klepelen 

Fietspad Daaleweg 

– Heemtuin Mu 

  x +   3x klepelen 

Fietspad 

Nieuweweg 

x      3x klepelen 

Fietspad 

Scheemderstraat – 

Galgeweg Z 

x      3x klepelen 

Fietspad/ 

Wandelpad Tolweg 

Mu 

  x    3x klepelen 

Galgeweg Z  x x +   Jap. 

Duizendknoop

/ 

Reuzenbalsem

ien 

Garsten N   x + Hartman Hartma

n 

 

Hamrikerweg N  x  + Doeser Doeser  

Hardeweg N  x  + Doeser Doeser  

Hereweg Me x   -   Smal/ bomen 

Hondenlaan Mu x   -   Smal/ deels 

bomen/ 

negatieve 

invloed 

landbouw 

Klingenweg   x +    

Korengarst N  x  + Ten 

Have 

Ten 

Have 

Reuzenberenkl

auw 

Kostverloren  x x     

Legeweg Mu x      Smal/ deels 

bomen 

Meedenerveen  x      

Meenteweg Me   x + Tiggelaar Tiggela

ar 

 

Meerlandseweg No  x  + Aslander Asland

er 

 

Middelste 

Veensloot 
 x      

Nieuwe 

Spitsbergerweg Zu 
  x +-   bomen 

Nieuweweg Zu  x x +-   Deels bomen 

Oudeweg Mu  x  + WBB WBB  

Oosterweg Mu x x  -   smal 

Oosterweg Mu 

(dijklichaam) 
 x x +   Dijklichaam 

struweelvakke
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n WBB 

Parallelweg A7 Z   x + Aslander Asland

er 

 

Pastorieweg N  x  -   smal 

Pastorieweg 1
e
 

rechts na N33 N 

x x  +  

Strobos 

 

Strobos 

 

Sappemeersterweg 

N 

x   -   Deels bomen/ 

Japanse 

Duizendknoop 

Scheemderweg N  x x -+   Deels bomen 

Schoollaan N  x  +-   Deels bomen/ 

Reuzenbalsem

ien 

Slochterweg N  x     Smal/ bomen/ 

Japanse 

Duizendknoop 

Spitsbergen Z   x -   Smal/ bomen 

Tolweg  x x     

Tolweg (fietspad) – 

Veendam 

(gemeentegrens) 

  x    3x klepelen 

Trekweg x x  -   Smal/ 

Reuzenberenkl

auw 

Tripscompagniester

weg oz 
 x x -   Smal/ bomen 

Tripscompagniester

weg nz 
 x x -   Smal/ bomen 

Tripscompagniester 

Zwarte weg 
 x     ? 

Tussenklappen-

oost Mu 

x      Smal/ bomen 

/ 

struweelvakke

n WBB/ 

Jap. 

Duizendknoop 

Tussenklappen-

west Mu 

x      Smal/ bomen 

Veenweg N  x x +    

Vennenweg Me  x x +    

Verlengde Badweg 

Me 
 x  -   smal 

Verlengde 

Burgemeester 

Venemastraat Me 

x x  -   smal 

W.A. Scholtenweg x x  -   Smal./ deels 

bomen 

Westeind n.z. x x  -   Smal/ bomen? 

Westeind z.z. x x  -   smal 

Wethouder L. 

Veemanweg Me 

 x  + Dijk Dijk  

Winschoterdiep Z x x  -   Smal/ deels 

bomen 

Zandweg N  x  -   smal 

Zevenwoldsterweg 

Me 
 x x + Tiggelaar Tiggela

ar 

 

 

 

 



 

67                                   Kiezen voor biodiversiteit                                          2019                        

 

  



 

68                                   Kiezen voor biodiversiteit                                          2019                        

 

12. Convenant gedragsregels Jacobskruiskruid Groningen 
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13. Motie:  maaibeleid schadelijke planten (5 juli 2018) 
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