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Tijdens de Oordeelsvormende vergadering van 18-02-2020 mbt het raadsvoorstel
Groenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2020 is de toezegging gedaan dat een notitie wordt
opgesteld over de herziene maaifrequenties van de bermen, hoe gemonitord kan worden,
een proactieve houding richting natuurorganisaties over agrarisch bermbeheer en hoe de
bermen van wegen kunnen worden beschermd. Middels deze brief willen wij u
informeren.
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Geachte leden van de raad,

In maart 2020 is het bermenbeheer opnieuw aanbesteed. Als basis dient het
bermenbeleidsplan 2016-2025 “Maaien wat moet, bloei waar mogelijk”. In 2017 zijn we
begonnen om de bermen te beheren volgens het Bermbeleidsplan: Maaien wat moet,
bloei waar mogelijk. Met als resultaat dat we bermen gefaseerd maaien en we het
maaisel afvoeren. De berm heeft primair een weg-begeleidende functie, en secundair

een recreatieve en ecologische functie. Door het aangepaste beheer dragen we ook bij
aan die twee functies. Het visueel resultaat is n ieder geval fraai. In de toekomst
continueren we het bermbeheer op deze manier en waar mogelijk scherpen we het aan
om een nog beter ecologisch en recreatief resultaat te krijgen. Tussentijds evalueren van
de maaibeurten is dan ook noodzakelijk om tot een beter afgestemd beheer te komen.
Het bermen maaibeheer in de periode 2017-2020 is samen met het ‘“groene” middenveld
uit de gemeente Eijsden- Margraten in januari 2020 geëvalueerd. Dit heeft tot
aanpassingen in het beheer geleid
Op basis van het bestek is een raming opgesteld die boven de aanbestedingsdrempel
uitkwam. Het aanbestedingsbeleid schrijft voor dat voor de aanbesteding van diensten
met een bedrag tussen de € 25.000 en € 214.000 meervoudig onderhands aanbesteed
dienen te worden. In dit geval zijn er drie aannemers uitgenodigd om in te schrijven.
Krinkels is hierbij als meest voordelige uit de aanbesteding gekomen voor de gemeente
Eijsden-Margraten. Vervolgens heeft de aannemer een ordernummer ontvangen
waarmee de aannemer is gestart met de uitvoering. Formele opdracht is achterwegen
gebleven door ambtelijke miscommunicatie. De accountant is hiervan op de hoogte
gesteld. De betreffende medewerker was in de veronderstelling dat een opdrachtnummer
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voldoende was als opdracht en de leiding was hier niet van op de hoogte om dit te
kunnen

aansturen.

Wat is er aanbesteed?

In maart 2020 is het maaien van de bermen aanbesteed. Niet iedere berm wordt op de
zelfde manier gemaaid. Er zijn 4 verschillende maaibeurten te onderscheiden die over
het jaar in tijd en locatie zijn verdeeld, te weten in maart, juni, augustus en november. Dit
betekent niet dat de bermen 4 keer per jaar gemaaid worden.
Ter aanvulling op het bermenbeheer heeft de gemeente Eijsden- Margraten bijgedragen
aan de stichting Limburg Bloeit op. Deze stichting richt zich op het versterken van de
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door acties die de biodiversiteit bevorderen.

Maaibeurten
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Een korte beschrijving van de maaibeurt, de maand is indicatief en kan een aantal weken
later of eerder plaatsvinden:
Maart: Dit is een wijziging ten opzichte van eerdere uitvoeringsperiode. In maart worden

margraten

de extensief beheerde bermen gemaaid (veldwegen, extensief gebruikte wegen).
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bermen die maar één keer per jaar worden gemaaid.
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Dit zijn

Voorheen maakten deze onderdeel
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uit van de maaibeurt n november. Aangezien het voor de kleine fauna belangrijk is om in
de winterperiode beschutting te hebben, is besloten om deze bermen met ruwe vegetatie
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in de winter te laten staan.
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Juní: In juni worden de bermen langs de doorgaande wegen (wegen met een
hoofdzakelijke verkeersfunctie) gemaaid. De eerste meter wordt gemaaid buiten de kern,
binnen de kern wordt de volledige berm gemaaid. Aangezien sommige bermen heel smal
zijn buiten de kern kan dit betekenen dat de hele berm is gemaaid. Met het maaien van
de eerste meter voorkomen we dat gras en kruiden over de rijbaan “hangen” en de
kwetsbare verkeersdeelnemer zoals de fietser en voetganger naar het hart van de weg
worden geduwd en dan als levende snelheidsremmer worden gebruikt.
Augustus: In augustus worden de bermen die gemaaid zijn in juni nogmaals gemaaid. In
dit geval enkel de eerste meter. Met als doel de verkeersveiligheid te kunnen garanderen.
November: In november worden de bermen die ook in juni en augustus zijn gemaaid in
totaliteit gemaaid. Dit is bewust pas in november zodat de kruiden hun zaden hebben
kunnen afzetten ten gunste van de biodiversiteit
Monitoring biodiversiteit
Monitoring van de biodiversiteit vind niet plaats.

De berm heeft primair een

verkeersfunctie. De biodiversiteit en recreatie zijn nevenfuncties. Het gefaseerd maaien
en het afvoeren is per definitie gunstig voor de biodiversiteit. Ditis ook visueel waar te

nemen door de vele bloemen en kruiden in de berm. Door het maaibeleid langjarig uit te
voeren

zal de

biodiversiteit alleen

maar

toenemen.
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Klimaatverandering
De afgelopen jaren zijn de zomers erg droog geweest. Dit resulteert onder andere in een
beperkte aangroei van grassen en kruiden in de periode juni- augustus. Als deze
tendens zich doorzet dient overwogen te worden om de maaibeurt van augustus te laten
vallen dan wel te verplaatsen naar november. Het volledig maaien van de bermen zou

dan in maart kunnen plaatsvinden waardoor meer bermen (gedeeltelijk) lang de winter
door gaan. Dit komt ten gunste van de biodiversiteit. De komende uitvoeringsjaren zal dit
gemonitord worden waarna, in een volgende aanbesteding, deze wijziging eventueel
doorgevoerd kan worden
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Bescherming van de bermen
De bermen hebben een verkeerskundige functie en zijn daarmee bedoeld als uitwijkplek
voor verkeer, kabels en leidingen, infiltreren van neerslag en het creëren van overzicht.
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Ze vormen daarbij vaak de overgang tussen landbouw en weg. De gemeente ziet er op
toe dat er geen oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de berm door de aanpalende

eijsden

agrariër met het gevolg dat de berm benut wordt als akker. Het beschermen van de berm
tegen het stuk rijden is echter niet mogelijk. Op het moment dat twee grote voertuigen
elkaar passeren dient er soms uitgeweken te worden in de berm, waarvoor de berm in
eerste instantie ook is bedoeld. De berm en vegetatie kan hierdoor worden beschadigd.
Echter dit past in de functie van de berm. Helaas kan dit ten kost gaan van de secundaire
ecologische en recreatieve functie. Ook op het moment dat er wegwerkzaamheden
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uitgevoerd worden, wordt de berm ontgraven. Nieuwe kabels en leidingen worden gelegd
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en de berm wordt benut als opslagplek. Ook dit nut past in de functie van de berm.
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Wel

wordt na de werkzaamheden de berm hersteld en ingezaaid met een kruidenmengsel.
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Het beschermen van de berm is in die zin niet nodig.
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De gemeente Eijsden- Margraten draagt bij aan de stichting Limburg bloeit op. Hiermee
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dragen we samen met de terrein beherende organisaties bij aan behoud van de
natuurwaarden in Eijsden-Margraten door middel van agrarisch natuurbeheer.

Zuid-Limburg telt 11, veelal kleine en versnipperde, natuurterreinen, de zogenaamde
Natura-2000 gebieden. Deze Natura-2000 gebieden vormen de hoeksteen van het beleid
van de Europese Unie voor het behoud en het herstel van de biodiversiteit. De

terreinbeheerders kunnen het echter niet alleen af. Het is belangrijk om de versnipperde
kleine natuurgebieden meer met elkaar te verbinden om te komen tot een meer

samenhangend netwerk van robuuste natuurgebieden. Hierin is een belangrijke rol
weggelegd voor agrarisch natuurbeheer, maar ook voor breed gedragen initiatieven
vanuit de bevolking. De Stichting Limburg Bloeit Op heeft zich tot doel gesteld om door

het realiseren en beheren van flora- en faunastroken (bloem- en kruidenrijke
akkerranden, kruidenrijke akkers en bloem- en kruidenrijke graslanden) direct een
belangrijke bijdrage te leveren aan de biodiversiteit door nieuwe leefgebieden te

scheppen voor bijzondere soorten. Uiteindelijk rekenen de planten en dieren ons af op de
leefgebieden die we vanuit de versnipperde natuurterreinen in een groter landschappeijk
geheel kunt verwezenlijken. Soorten zijn daarin niet lastig, maar juist een graadmeter
Voor

succes.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
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