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Beste bewoners, 
 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het onderhoud aan onze bermen ook dit jaar weer tot een 
slagveld geleid heeft. Veel te zware machines hebben de bodem ernstig verdicht. Er zijn 
diepe voren getrokken en we kunnen niet meer van maaien spreken, want de vegetatie is 
gewoon afgeschraapt. En dat, nadat we vorig jaar hier ook al stevig aan de bel getrokken 
hebben bij de wethouder. 
Afgelopen donderdag heb ik daarom de wethouder en het ambtelijk hoofd van de afdeling 
groen uitgenodigd om met mij en een lid van de Werkgroep Bermen (waarover later meer) 
een rondje door de wijk te fietsen. Ze zijn niet gekomen, maar hebben dat gedelegeerd aan 
de beheerder van de wijk en de toezichthouder op de werkzaamheden. Dat fietsrondje 
hebben we meteen gisteren (vrijdag 23-10) gedaan. Door de Corona maatregelen konden 
we dat ook maar met z’n vieren doen; jammer omdat meerdere bestuursleden en leden van 
de werkgroep graag zouden hebben meegedaan. 
 
Mijn aanvankelijke teleurstelling (en ja, boosheid) dat de wethouder niet persoonlijk kwam, 
is tijdens dat rondje wel verdampt. Doordat we de mensen die hier werkzaam zijn goed 
bevraagd hebben, bleek dat zij ook veel liever bloemrijke bermen zouden zien met mooie 
oevers, maar dat zij geen andere kaders gekregen hadden dan financiële. Ze wisten ook 
niet dat er ooit beleid is geweest om in onze natuurlijke omgeving de biodiversiteit zo hoog 
mogelijk te krijgen ( de Werkgroep Bermen heeft dit inmiddels uitgezocht). 
 
 



Ze waren ook verrast dat wij ze vertelden dat de helft van de bewoners juist graag een hoge 
diversiteit wilden. Zij hebben beiden een cursus voor ecologisch beheer gevold en zouden 
daar heel graag mee aan de slag gaan, en ook graag in overleg met de BGO en de 
werkgroep bermen. 
Hoewel ze de ravage ook betreurden (en ervoor zorgen dat de diepe voren die getrokken 
zijn weer wat opgekalefaterd worden), zagen ze dit ook als kans. In Heerhugowaard is er 
een beleidsplan biodiversiteit in een afrondend stadium en het zou mooi zijn als wij daarop 
mee kunnen liften. 
We hebben gevraagd of ze op de hoogte waren van gecertificeerde ondernemingen die in 
samenspraak met de vlinderstichting bij diverse gemeentes prachtige bermen gerealiseerd 
hebben. Ze kenden die wel, er was over gesproken, maar ze wisten niet wat de plannen van 
de bestuurders waren. 
 
Wij zullen ook dat bespreken, maar Corona maatregelen maken gezamenlijk overleg op dit 
moment lastig en beperkt. 
Het bestuur zal hier komende week navraag naar doen. We blijven er boven op zitten, maar 
dat kan niet verhelen dat de bermen ernstig beschadigd zijn en dat we, wat betreft 
biodiversiteit een flink aantal stappen op achterstand zijn komen te staan. Helaas is dat niet 
meer terug te draaien. 
 
De Werkgroep Bermen bestaat op dit moment uit de volgende bewoners: Danny Disma, Ria 
Sier en Diana Hazelaar en van het bestuur doen Peter Dekker, Jaap Steenhuis en 
ondergetekende mee. Als u ook belangstelling hebt, bent u nog steeds welkom. 
 
 
Ik kan u niet meer beloven dan dat we onze uiterste best doen om het tij ten goede te 
keren, 
 
Joke Brouwer 
 
Voorzitter Bewonersvereniging  
Rijk der Duizend Eilanden 
 
 


