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1. Inlaiding
Een goed maaibeleid

voor de bermen

is erg belangrijk.

De berm heeft verschillende

belangrijke

functies: opsluiten van het wegdek, uitwijkmogelijkheid voor het verkeer, scheiding tussen weg,
fietspad en/of sloot en standplaats voor wegmeubilair. Daarnaast heeft de berm ook een belangrijke
ecologische functie. Meer dan 10% van de Nederlandse Flora en 50% van de dagvlinders is immers
afhankelijk van de bermen.

1.1 Aanleiding
In 2006 is er door de gemeente Lingewaard een bermenbestek opgesteld. Aan de hand van dit bestek
zijn de afgelopen jaren de bermen en sloten in de gemeente Lingewaard beheerd.
In de afgelopen jaren is gebleken dat er geen 'duidelijk' beleid ten grondslag Iigt aan het maaibeleid
van de bermen en sloten binnen de gemeente en we krijgen veel vragen en/of klachten van burgers
over ons maaibeleid.
In 2010 willen we het onderhoud

van de bermen en sloten door middel van een nieuw bestek gaan

beheren. Om dit bestek goed te kunnen maken is het belangrijk het beleid ten aanzien van het beheer
van de bermen en sloten vast te laten stellen door het college van burgemeesters
de gemeente Lingewaard.

en wethouders van

In deze notitie wordt dan ook het huidige beheer geevalueerd

en wordt het

nieuwe beleid voor het beheer van de bermen omschreven.

1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat omschreven

hoe het bermonderhoud

Lingewaard en wat de maaifrequenties

nu wordt uitgevoerd

binnen de gemeente

zijn met daarbij een korte evaluatie.

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de meest gang bare manieren om bermen te maaien,
met daarbij ook een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen.
Vanuit de evaluatie en de voor- en nadelen van de meeste gangbare manieren om te maaien is in
hoofdstuk 4 het toekomstige
watergangen,

maaibeleid

geformuleerd.

Er staat hoe de bermen, wadi's, obstakels,

sloten en vijvers onderhouden moeten worden in de toekomst.

Deze veranderingen

hebben de nodige consequenties

voor betrokkenen.

In hoofdstuk 5 staat hoe de

betrokkenen ge'informeerd worden.
Afsluitend wordt in hoofdstuk 6 aangegeven
wordt ingevuld.

hoe het traject, na vaststelling van dit maaibeleid, verder

2. Huidig beheer
Het huidige maairegime gaat uit van diverse maaifrequenties.

Bermen worden van 2 keer per jaar tot 8

keer per jaar gemaaid. Daarnaast is er extra aandacht voor de uitzichthoeken

en worden ook sloten,

watergangen en vijvers meegenomen.

2.1 Huidige frequenties
In het huidige maaibestek worden de volgende frequenties en manieren van maaien gehanteerd:
•

Uitzichthoeken:

•

Bermen: klepelmaaier,

1x vroeg in voorjaar en vervolgens nog 2x/jaar
incl. bijmaaien, 2x/jaar

•

Bermen: schotelmaaier

of messenbalk en afvoeren, 2x/jaar

•

Bermen: cirkel-, hand- of klepelmaaier 8x1jaar

•

Bermen: cirkel-, hand- of klepelmaaier, 4x1jaar

•

Wadi's: klepelmaaier, 2x/jaar

•

Watergang: klepelmaaier, 2-zijdig, 1x/jaar

•

Watergang: handmaaier, 2-zijdig, 3x1jaar

•

Watergang: 2-zijdig (1x1jaar) en 2 zijdig klepelen (1x1jaar)

•

Vijvers: maaien en vegen, rietkraag 50% verwijderen + bodem vegen

Bijmaaien
Obstakels als bomen, verkeersborden,
direct na bovengenoemde

lantaarnpalen en schrikhekken worden handmatig bijgemaaid,

maaironde.

Vrijgekomen maaisel
2

Het maaisel wordt op sommige locaties afgevoerd, het gaat hier om een oppervlakte van 2000 m

.

Begrazing
Met ingang van 1 april 2009 is een pilot gestart om een deel van de grasvlakken
begrazen. Deze pilot is geevalueerd,

en de resultaten zijn grotendeels positief.

Onder de pilot vallen de volgende terreinen: vliegerweide
rondom sportpark

met schapen te

Ressen en Landschapspark

in Huissen (aan de Ir. Molsweg), het groen

De Ward en de daaraan

sluitend

de wadi in de

Essenpas.

2.2. Evaluatie huidig maaibeheer
Door de grote diversiteit
bepaalde willekeur

in frequenties

maaien, daarnaast

lijkt het alsof we binnen de gemeente

Lingewaard

maaien we slechts een deel van de uitzichthoeken.

met een
Vanuit

burgers komen er dan ook veel meldingen en klachten over de onveilige situaties waarbij het onkruid
op de kruispunten te hoog staat. Daarnaast zijn er veel meldingen met de vraag waarom er een straat
verderop wel gemaaid is en bij hen voor de deur niet.
In 2009 hebben we de bermen in het buitengebied

i.p.v. twee keer, drie keer laten maaien en de

aparte uitzichthoeken

laten vervallen. De bermen in de woonwijken zijn 8 keer gemaaid.

Door dit eenduidige

beheer en een keer vaker maaien, zijn de meldingen

en vragen van burgers

enorm afgenomen van circa 100 meldingen in 2008 naar 12 meldingen in 2009. Van de meldingen in
2008 ging ruim 80% over te hoog gras in de berm en/of gevaarlijke verkeersituaties.

Van de meldingen

in 2009 was er geen enkele melding over te hoog gras en/of gevaarlijke verkeerssituaties.

Het onderhoud aan de bermen bestaat uit het maaien van de bermen, het bijmaaien van de obstakels
en het afvoeren en verwerken van het maaisel. Er zijn verschillende manieren om dit onderhoud in de
toekomst uit te voeren.

3.1 Manieren om te maaien
Hieronder een overzicht van de meest gangbare manieren om bermen te maaien, met daarbij ook een
overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen.
Ecologisch

Economisch

Voordelen

Voordelen

Nadelen

In verhouding

Afvoeren is duurder

goedkoop

LV.m. verspreid liggend

Door beschadigen

van

de bodem kan nieuwe

i,:' :~:~tl~~:~,"
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vegetatie

Veel beschadiging

van

de planten

ontwikkelen

maaisel
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Maaizuigcombinatie

Door direct af te

1 handeling van

Beperkte inzetbaarheid

(vaak klepelmaaien)

voeren verdwijnen ook

maaien en zuigen.

door Jengte en gewicht

de zaden van de
beplanting en kleine
dieren kunnen niet
ontsnappen.
Door het klepelen kan

Maaisel is vochtig en

de grond stuk geslagen

zwaar, dure

worden

verwerkingskosten

Grond wordt niet
messen van een

stukgeslagen.

cirkelmaaier
~-r'

I
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beschadigen

~ •.!...~

~

sneller

dan van een
kJepelmaaier
Bij afvoeren goedkoper

Duurder dan

dan kJepelmaaier

maaizuigcombi

aangezien

maaisel op

hopen komt te liggen.

Maaien met maaibalk

Kan op steil talud

(=messenbalk)

maaien

bij

afvoeren LV.m. 2
werkgangen

3.2 Afvoeren maaisel
In onderstaande

tabel wordt een overzicht gegeven van de voor- en nadelen van wel of niet afvoeren

van het maaisel, gerelateerd aan de grotendeels kleibodem binnen de gemeente Lingewaard:
Ecologisch

Economisch

Voordelen

Nadelen

Maaisel laten Iiggen

Kleine dieren kunnen

Verruiging,

(1 tot 5 dagen) en dan

ontsnappen

brandnetelvorming

Voordelen
met mogelijk

afvoeren

Maaisel direct
afvoeren

Nadelen

Maaisel is droger, dus

2 werkgangen

Iichter en goedkoper

duurder

=

qua verwerkingkosten
Zaden kunnen rijpen en

Tijdelijk rommelig beeld

uit het maaisel vallen

in bermen

Verschraling

Door direct af te voeren

Snelste manier:

Maaisel is vochtig en

verdwijnen

1 werkgang

zwaar, dus duurder om

ook de

zaden van de beplanting
en kleine dieren kunnen
niet ontsnappen.

te verwerken

4. Toekomstig beheer
In dit hoofdstuk komt de keuze voor het onderhoud van de bermen in de gemeente Lingewaard vanaf
2010 aan de orde. Het onderhoud van de bermen bestaat uit het maaien van de bermen, het
bijmaaien rond obstakels en het afvoeren en verwerken van het maaisel.

4.1 Algemene uitgangspunten
Hieronder worden een aantal algemene uitgangspunten genoemd die bij de onderverdeling en
planning van de beheergroepen zullen worden meegnomen.
Ooorlooptijd maaibeurt

Bij de aanduiding van de weken is de startweek aangegeven en er wordt vanuit gegaan dat iedere
maaibeurt (per beheergroep) in zijn geheel binnen 20 aaneensluitende (werkbare) dagen is
uitgevoerd.
Bijmaaien

Het (handmatig) bijmaaien rond de obstakels (Iantaarnpalen, verkeersborden, bebakening en
schrikhekken) zal direct aansluitend aan de maaigang plaats vinden.
Het (handmatig) bijmaaien rond bomen zal alleen nog maar worden uitgevoerd langs de doorgaande
wegen binnen de bebouwde kom en in de woonwijken. Door in het buitengebied niet meer rand
bomen te maaien worden de mogelijkheden tot overwintering voor de fauna vergroot. Vlinders en
kleine dieren kunnen zich in dit hoge gras beschermen tegen de winter.
Afvoeren en verwerken van maaisel

Bij de keuze voor het wel- of niet afvoeren van het maaisel is gekeken naar de functie van de berm:
naast een verkeersfunctie heeft de berm ook meestal een waterafvoerende functie. Wanneer je jaar
in, jaar uit het maaisel laat liggen zal de berm dusdanig ophogen dat de waterafvoerende functie in het
geding komt en de berm gefreesd, danwel afgegraven zal moeten worden. Door na de eerste
maaibeurt het maaisel af te voeren vertraag je de verticale groei (ophoging) van de bermen. Je voert
namelijk de grootste groei af en een bijkomend voordeel is dat er meteen een deel van het
winterzwerfvuil afgevoerd wordt
Het eenmaal per jaar afvoeren van maaisel is goedkoper dan om de zoveel jaar de bermen te moeten
afgraven. Dit betekent echter niet dat je de bermen nooit meer zult moeten frezen danwel afgraven.
Door het afvoeren hoef je dit echter wel minder vaak te doen.
Binnen de gemeente Lingewaard hebben we voornamelijk met kleigrond te maken, waardoor onze
bermen naar verwachting een lage ecologische waarde hebben en snel verruigen, zeker wanneer je
het maaisel laat liggen. Voor de flora is het, naar verwachting, niet nadelig om het maaisel af te
voeren: in de bodem zijn nog voldoende zaadbanken aanwezig voor de ontwikkeling van de flora.
Voor de fauna is er een verschil of je het maaisel laat liggen of direct afvoert. Bij de plattelandswegen
laten we het maaisel minimaal 1 en maximaal 5 dagen liggen, zodat kleine dieren nog uit het maaisel
kunnen ontsnappen. Bij doorgaande wegen en fietspaden kiezen we ervoor het maaisel direct af te
voeren, dit vanuit verkeersveiligheid en beeldkwaliteit.

Gedragscode beheer
In het bestek zal duidelijk
gedragscode

moeten

komen

staan dat de aannemer

moet

maaien

volgens

de

beheer, waarbij hij de flora- en faunawet in acht dient te nemen. Deze gedragscode zal

naar verwachting

2010 vastgesteld

worden voor de gemeente

Lingewaard.

Vooruitlopend

daarop

handelen wij volgens het plan van aanpak flora- en faunawet.

4.2 Beheergroepen binnen de gemeente Lingewaard
Het nieuwe maaibeheer

is onder te verdelen in vijf beheergroepen.

Per beheergroep

wat de functie van de berm is en wat de verwachte beeld- en/of ecologische

is aangegeven

kwaliteiten van de berm

zijn.
Voor het maaien van de bermen worden de benodigde gegevens verwerkt
aangegeven
binnen

de

beheergroep.
gemeente

in het maaibestek,

per

Hiervoor heeft er een inventarisatie van de locatie van aile beheergroepen
Lingewaard

plaatsgevonden.

Vervolgens

worden

de

onderstaande

beheergroepen vertaald op tekening, die de input zullen zijn voor het maaibestek 2010 - 2012.

1.

Grasbermen - Doorgaande wegen en plattelandswegen

De bermen langs de doorgaande
beeldbepalende
voornamelijk

functie.

De

wegen in het buitengebied

bermen

een beeldbepalende

langs

de

hebben voornamelijk

plattelandswegen

in het

een verkeers- en

buitengebied

hebben

functie. Vanuit dit oogpunt kiezen we ervoor de bermen 3 keer per

jaar te maaien. Na de eerste maaibeurt zal het maaisel, vanuit oogpunt van verkeersveiligheid,

direct

afgevoerd worden.
Maairegime
Voorjaar eerste beurt maaisel direct afvoeren (week 18)
Voor de Vierdaagse wordt de tweede maal gemaaid, het maaisel blijft liggen (week 26)
In het najaar wordt voor de derde maal gemaaid, het maaisel blijft liggen (week 37)
2.

Grasbermen - Woonwijken

In de woonwijken

zit je in het spanningsveld

gewenste beeld vanuit bewoners.

tussen ecologische

bermen, de verkeersfunctie

Hier worden de bermen 6 keer per jaar gemaaid.

maaibeurt zal het maaisel, vanuit oogpunt van verkeersveiligheid,

en het

Na de eerste

direct afgevoerd worden.

Maairegime
Eerste maaibeurt in voorjaar, maaisel direct afvoeren (week 17)
Tweede tot en met vijfde maaibeurt gelijkmatig verdelen tussen week 21 en week 42, maaisel laten
liggen
Zesde maaibeurt maaisellaten

3.

liggen (week 42)

Wadi's

De Wadi's hebben een waterafvoerende
gras niet te hoog worden. Platgeslagen

en ecologische

functie. Om goed te functioneren

mag het

vegetatie kan namelijk de bodem afsluiten. Het gras daarom

tweemaal per jaar maaien en afvoeren, hierdoor blijft de vegetatie voldoende laag.
Maairegime
Eerste maaibeurt: voorjaar, maaisel binnen 1 tot 5 dagen afvoeren (week 21)
Tweede maaibeurt: najaar, maaisel binnen 1 tot 5 dagen afvoeren (week 38)

4.

B-watergangen,

Binnen de gemeente

sloten en greppels

Lingewaard

worden de A-watergangen

beheerd door het Waterschap.

De B-

watergangen en sloten zijn bij de gemeente Lingewaard in beheer.
De droge taluds van de B-watergangen
eerste maaibeurt
tweede

en sloten worden 2-zijdig gemaaid, 2 keer per jaar. Bij de

van de taluds wordt het maaisel na droging,

maaibeurt

wordt

het maaisel

binnen 5 dagen afgevoerd.

op de kant gelegd, waarna

het geklepeld

wordt.

Bij de

Klepelen

betekent dat het maaisel klein geslagen wordt.
De watergangen

zelf (het natte gedeelte) worden een keer per jaar uitgemaaid.

droging, binnen 5 dagen worden afgevoerd.
het najaar en de winter voldoende

Dit maaisel moet na

Dit uitmaaien doen we in het najaar, zodat de sloten in

afvoercapaciteit

hebben. In verband met de eisen die vanuit het

waterschap gesteld zijn moeten de sloten uiterlijk voor de derde week van oktober gemaaid zijn.
Maairegime B-watergangen
Eerste maaibeurt in voorjaar, na droging en binnen 5 dagen afvoeren (week 23)
Tweede maaibeurt in najaar, maaisel op de kant leggen en klepelen (week 35)
Uitmaaien van de watergangen
5.

en sloten in najaar, maaisel binnen 1 tot 5 dagen afvoeren (week 42)

Vijvers, poelen en rietkragen

Binnen de gemeente hebben we ook een aantal vijvers in beheer. Bij deze vijvers is ervoor gekozen
de rietkragen

en overige

schuilmogelijkheden

begroeiing

in delen

uit te maaien.

Dit vanwege

het beeld

voor de fauna. Per jaar zal 50% van de rietkraag en begroeiing

en de

uitgemaaid

worden
De droge taluds van de vijver zullen een keer per jaar gemaaid worden en na droging maar binnen 5
dagen afvoeren. Het natte gedeelte van de vijver zal een keer per jaar gemaaid en geveegd worden.
Hierbij zal het vrijkomende

dode organisch

materiaal afgevangen

en na droging,

binnen 5 dagen

afgevoerd moeten worden.
Maairegime
Droog talud in voorjaar maaien, maaisel na droging, binnen 5 dagen afvoeren (week 23)
Het natte gedeelte in najaar vegen en na droging, binnen 5 dagen afvoeren (week 42)
Rietkragen

en begroeiing

afvoeren (week 48)

afmaaien

(50% v.d. oppervlakte)

in najaar, na droging,

binnen 5 dagen

am dit aangepaste maaibeleid bij de betrokkenen, voornamelijk de burgers van Lingewaard, onder de
aandacht te brengen is een goede communicatie
met de acceptatie door de betrokkenen.

nodig. De uitvoering van het maaibeleid staat of valt

In dit hoofdstuk wordt aangegeven

richting wie en op welke

manier we het aangepaste maaibeleid communiceren.

5.1 Interne communicatie
Interne communicatie

is erg belangrijk.

Ais iedereen volgens

het aangepaste

beleid werkt en de

inrichting van de open bare ruimte hierop aanpast dan zal het grootste resultaat behaald worden.
De opzichters en de aannemers zijn belangrijke schakels in de uitvoering van dit beleid. Zij zullen het
aangepaste beleid tot uitvoering brengen. Een goede communicatie
belangrijk. Bij de aanbesteding
meegezonden

worden.

En

met de aannemers is daarom erg

van het nieuwe maaibestek zal dan ook het aangepaste
in de

eerste

bouwvergadering

zal

het

beleid

maaibeleid

met de aannemer

doorgenomen worden.
Daarnaast is de communicatie

richting de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Welzijn en Onderwijs

van belang. Ais zij goed op de hoogte zijn van het aangepaste maaibeleid, dan kunnen zij hier in de
planvorming van nieuwbouwprojecten

rekening mee houden en dit qua ruimtegebruik,

beheerkosten,

maar ook richting de nieuwe bewoners aangeven. am dit te bereiken zal het aangepaste
in het afdelingsoverleg

maaibeleid

van beide afdelingen gepresenteerd worden.

5.2 Externe communicatie
Een goede communicatie

met externe partijen is erg belangrijk om draagvlak te creeren voor het

aangepaste

We

maaibeleid.

hebben

een

aantal

externe

partijen

aan

wie

het

maaibeleid

gepresenteerd zal worden.
Dit zijn:
-

Stichting Lingewaard

Natuurlijk.

Zij zijn actief in het landschappelijke

Lingewaard en geven natuureducatie.

gebied van de gemeente

Ais zij weten op welke wijze en waarom wij onze bermen

beheren, dan kunnen zij dit uitdragen richting de schoolkinderen;
-

De wijkplatforms.

De diverse wijkplatforms

vice versa. Door het aangepaste

zijn voor ons de spreekbuis

beleid bij hen te presenteren

richting de bewoners en

kunnen zij dit richting de burgers

overbrengen.
-

De burgers. De burgers zijn de belangrijkste betrokkenen, zij zijn de ' dagelijkse gebruikers' van de
openbare
maaibeleid

ruimte binnen de gemeente

Lingewaard.

zal er een artikel in het gemeentenieuws

am

hen te aUenderen op het aangepaste

geplaatst

worden

met een link naar de

gemeentelijke website. Op de website is de gehele beleidsnotitie na te lezen en zal de kaart met de
maaifrequenties

te raadplegen zijn.

5.3 Meldingen
am ervoor te zorgen dat meldingen en vragen van burgers bij de juiste contactpersoon

terecht komen,

zal het callcenter goed ge'lnformeerd worden over het aangepaste beleid. Zij kunnen het aangepaste
beleid direct raadplegen en de kaarten met de maaifrequenties

en locaties inzien. Hierdoor kunnen zij

de burger in 80 procent van de gevallen een direct antwoord geven en de melding op de juiste manier
naar de contactpersoon

doorzeUen.

6. Vervolg
Zodra het aangepaste beleid is vastgesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders van
de gemeente Lingewaard zal het beleid tot uitvoering gebracht worden. Om dit te bereiken zijn een
aantal vervolgstappen noodzakelijk die in dit hoofdstuk behandeld worden.

6.1 Maaibestek
Aan de hand van voorliggend maaibeleid wordt het maaibestek 2010-2012 opgesteld in de RAWsystematiek. Dit bestek zal naar verwachting half februari 2010 aanbesteed worden, zodat er in maart
2010 gemaaid kan worden volgens het nieuwe maaibeleid.

6.2 Communicatie
Zodra het beleid is vastgesteld zal voorliggende notitie richting aile partijen, zoals in hoofdstuk 5
omschreven, worden gecommuniceerd.

6.3 Evaluatie
Het aangepaste maaibeleid zal om de drie jaar, gelijk aan de looptijd van het maaibestek, geevalueerd
worden. Mocht er blijken dat het nieuwe maaibeleid grote negatieve of positieve gevolgen heeft, dan
kan er op dat moment bijgestuurd worden en zal het maaibeleid aangepast worden en opnieuw ter
besluitvorming aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Lingewaard
worden voorgelegd.
Bij grote negatieve of positieve gevolgen die op korte termijn bijsturing behoeven, is bijsturing altijd
mogelijk middels een bestekswijziging. Wanneer deze bestekswijziging grote (financiele) gevolgen
heeft, dan zal dit teruggekoppeld worden aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de
gemeente Lingewaard.

