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BERMEN IN HET OOSTERDELGEBIED APRIL – AUGUSTUS 2021 
 
Bermen en grasvelden met interessante vegetatie in april 
 

   
 

   
 

    
 
Bermen en grasvelden met interessante vegetatie in mei 
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Bermen en grasvelden met interessante vegetatie in juni  
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Bermen en grasvelden met interessante vegetatie in juli 
 

   
 

     
 
Verwaarloosde bermen, oevers en ruigte-eilanden 
 
Helaas zijn er in dit gebied ook veel bermen, oevers en ruigte-eilanden die door het niet plegen van onderhoud verwil-
derd zijn en daardoor weinig variatie in de begroeiing vertonen. Inheemse planten die overheersen zijn riet en de stik-
stofminnende planten, zoals o.a. brandnetel, grote berenklauw en akkerdistel. Hier hebben ook invasieve exoten (reu-
zenberenklauw en dijkviltbraam) de kans gekregen om zich massaal uit te breiden en te overheersen over de in-
heemse flora.  
 

   
 

   
 
 
MAAIBEHEER OOSTERDELGEBIED JUNI-JULI 2021 
 
Het bestuur van de BGO en de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk hebben ten aanzien van het maaibeheer in dit 
gebied de volgende wensen aan de Gemeente, afdeling Groenbeheer, kenbaar gemaakt: 
 
1. De bermen worden de eerste keer tussen eind mei en half juni gemaaid en de tweede keer tussen eind september 

– half oktober. De bermen worden bij kruispunten en een strook direct grenzend aan wegen en paden vaker ge-
maaid ten behoeve van de verkeersveiligheid en beloopbaarheid. 

2. Het maaien wordt uitgesteld na een heel natte periode. 
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3. Het beheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat gecertificeerd is met het Kleurkeur-certificaat dat uitgegeven 
wordt door De Vlinderstichting. 

4. Voor het maaien wordt gebruik gemaakt van materieel dat voor ecologisch beheer geschikt is. Dit betekent dat er 
geen gebruik gemaakt wordt van een klepelmaaier, een klepel-zuigmaaier, noch zware maaimachines met banden 
met een grof profiel. 

5. De reuzenberenklauwen worden verwijderd en in ieder geval worden de bloemen verwijderd voordat zij in bloei 
komen. Al vroeg in het jaar is hierom verzocht, omdat de jonge planten toen goed zichtbaar waren en het toen ge-
makkelijker was om ze te verwijderen. Later in het jaar blijft alleen de mogelijkheid van het toppen van de planten 
over. 

6. Er is in kaart gebracht welke bermen door bewoners zelf onderhouden worden met als doel de Gemeente een juist 
beeld te geven van het werkelijk door een aannemer te onderhouden gebied. De kosten die hiermee bespaard 
worden kunnen dan besteed worden aan goed ecologisch beheer en aan achterstallig groenonderhoud. 

7. Er is kenbaar gemaakt (d.m.v. een plattegrond met beschrijving) bij zowel Groenbeheer als bij een van de uitvoe-
rende bedrijven, welke bermen en grasvelden speciale zorg vergen vanwege de boeiende vegetatie. 
 

Er heeft tussen het bestuur van de BGO en de voor het groenbeheer verantwoordelijke personen bij de Gemeente 
regelmatig overleg plaatsgevonden en er is informatie over en weer uitgewisseld. De besluitvorming en verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van het beheer liggen uiteindelijk volledig bij de Gemeente.  
 
Het maaibeheer is in juni/ juli uitgevoerd door drie bedrijven: 
1. Voor het beheer met betrekking tot de reuzenberenklauw. 
2. Voor het onderhoud van de bermen en grasvelden in dit gebied in de zijstraten van Lepelaar en Reiger. 
3. Voor het ecologisch onderhoud van de bermen en grasvelden aan de Oostelijke randweg, Lepelaar en Reiger 
 
Ad 1)  De reuzenberenklauwen worden niet verwijderd, maar alleen getopt. Op enkele plaatsen zijn er planten blijven 

staan. Deze zijn in bloei gekomen. Het bestuur van de BGO heeft de Gemeente hierop geattendeerd en ver-
zocht de planten alsnog te toppen. 

Ad 2)  Half juli (in plaats van eind mei – half juni) start het bedrijf met het maaien van de bermen en grasvelden in de 
zijstraten. Het bedrijf werkt met een klepelmaaier en heeft volgens medewerkers van het bedrijf opdracht gekre-
gen de bermen geheel te maaien tot aan de vegetatie die in de sloten wortelt en wanneer dit gebeurd is ook in 
alle sloten de waterplanten te verwijderen. Vanuit de werkgroep binnen de BGO wordt bij het merken dat het 
bedrijf hiermee begonnen is direct contact over dit laatste opgenomen met projectleider Groenbeheer met het 
dringende verzoek om het maaien van de oevervegetatie en waterplanten stop te zetten met uitleg over de 
functie van deze vegetatie voor flora en fauna. Aan dit verzoek wordt voldaan. Het maaisel is wel blijven liggen 
bij de Winterkoning en dus niet verwijderd, waardoor de voedselrijkdom bevorderd wordt en mogelijk rotting op-
treedt wat kwalijk is. 

Ad 3)  Ook dit bedrijf start half juli met de werkzaamheden. Dit is echt veel te laat. De voorjaarsplanten en grassen die 
allang uitgebloeid zijn en ook erg hoog staan hadden eerder gemaaid moeten worden. Nu bloeien de planten al 
die in de zomer/herfstperiode belangrijk zijn als voedsel- en waardplant voor insecten en bescherming bieden 
aan andere dieren. Deze zomerplanten worden nu gemaaid en het is nog maar de vraag of deze opnieuw tot 
wasdom en bloei komen. 

 Er wordt gebruik gemaakt van een maai-zuig-machine (een schijvenmaaier) met brede luchtbanden, uitgevoerd 
met een camera, zodat de bestuurder kan zien als er planten staan, die niet gemaaid moeten worden. De uit-
voerder van dit bedrijf heeft begrepen dat er dit jaar slechts één keer gemaaid wordt. Het is nu niet duidelijk of 
de afspraken bijgesteld zijn en er ook in het najaar gemaaid zal worden door dit bedrijf. De uitvoerder heeft aan-
gegeven dat voorafgaand aan het maaien het gebied gemonitord zou worden. Onduidelijk is of dit gebeurd is.  

 Een bestuurder van de maaimachine geeft aan niets te weten over een schema betreffende speciale vegetatie. 
Ook geeft hij aan niets te doen met de camerafunctie op de machine. 
Op 24 juli zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn stukken berm gemaaid over een smal gedeelte, dat 
grenst aan de weg, Er zijn bermen en grasvelden over een groot gedeelte gemaaid, waarbij een brede strook 
aan de oever gespaard is. Er zijn, op de smalle strook na, veel grote stukken berm niet gemaaid. Ook zijn er 
bermen die niet gemaaid zijn en doorlopen tot aan de voetpaden waardoor deze niet meer goed beloopbaar 
zijn. Na harde wind of regen liggen de hoge planten op de voetpaden.  
In veel gevallen is niet duidelijk waarom er veel stukken berm niet gemaaid zijn. De vegetatie is daar weinig ge-
varieerd en bestaat uit o.a. uit grassen, riet en uitgebloeide bloemen die beter wel gemaaid konden worden. 
Grote, brede stroken met hoofdzakelijk gewone berenklauw en pastinaak zijn eveneens niet gemaaid. Deze 
planten staan ook al in de oevers en hadden ook op kleinere stukken in de berm kunnen blijven staan. Het    
2 keer per jaar maaien van planten op voedzame grond is noodzakelijk om deze enigszins te verschralen, waar-
door een grotere diversiteit aan planten en daarmee ook aan fauna ontstaat. Kortom, omdat er in dit gebied zo 
veel stukken berm niet gemaaid zijn, duurt het veel langer voordat een grotere biodiversiteit ontstaat. 
Onduidelijk is of hier een visie van het uitvoerende bedrijf aan ten grondslag ligt en/of dat Groenbeheer hier op-
dracht voor heeft gegeven. O.a. is ook door de BGO aangegeven dat er bij het stuk aan de Reiger, waar veel 
brandnetels groeien, een groepje brandnetels gespaard zou worden in verband met de functie als waardplant 
voor veel vlindersoorten en andere insecten. Dit hele stuk grond is nu tot aan waterkant kaal gemaakt en be-
schadigd. Bij het grasveld bij de brug Reiger-zuid is een breed pad gemaaid tussen de hoge planten. Ook hier 
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onduidelijkheid over wiens idee dit was. Op verscheidene plekken is maaisel blijven liggen. Dit zal waarschijnlijk 
niet meer opgehaald worden.  
Door de manier van maaien en tegelijk het plantmateriaal op te zuigen in plaats van na het maaien het maaisel 
pas na ca. 4 dagen te verwijderen, krijgen zaden van planten niet de gelegenheid om na te rijpen en in de bo-
dem te vallen en worden insecten en andere dieren, die niet op tijd kunnen vluchten opgezogen. 
Kortom: bij de wijze waarop het beheer is uitgevoerd kunnen de nodige vraagtekens gezet worden. 
 
Positief om te merken dat op de hoek Reiger-Lepelaar de gevarieerde begroeiing niet gemaaid is en daardoor 
intact gebleven is. Het gevolg hiervan is dat er nog altijd fraaie bloemplanten te bewonderen zijn, dat insecten 
hiervan kunnen leven en later in het seizoen ook vogels de zaden kunnen eten en verspreiden. En door deze 
vegetatie te sparen zijn de sprinkhanen die hier leven niet opgezogen. Een jaar eerder leefden er zo’n 80 
sprinkhanen op het grasveld aan de Eiber. Deze werden in één maai-zuigbeurt alle vermorzeld. Slechts een 
enkele nimf (onvolwassen sprinkhaan) overleefde het en kon nog uitgroeien tot een volwassen dier. Eind juli 
van dit jaar zijn op dit grasveld nog steeds geen sprinkhanen waargenomen. 

  
Resultaat maaibeheer juli 2021 in beeld 
 
Uitvoerder, genoemd onder 1): getopte Reuzenberenklauwen en exemplaren met zaden die achtergebleven zijn.  
Nadeel van alleen toppen in plaats van verwijderen is dat bij aanraking met de bladeren er nog altijd allergische reac-
ties kunnen optreden met ernstige blaren en daarna littekenvorming tot gevolg. Op verschillende plekken zijn bloei-
ende planten blijven staan. 
 

   
 
Uitvoerder, genoemd onder 2): maaien tot aan planten die in het water wortelen, niet afvoeren van maaisel 
 

  
Situatie op 13 juli Situatie 26 juli: Er komen alweer planten op. 

 
Uitvoerder, genoemd onder 3): ecologisch maaibeheer 
 

  
Berm geheel gemaaid, waar de zomerplanten al volop 
bloeiden 

Smalle strook aan één zijde van het voetpad 
gemaaid en de tussenberm niet 
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Berm met hoofdzakelijk riet en gewone berenklauw niet 
gemaaid, plantengroei tot aan het voetpad 

Bermgedeelte, hoofdzakelijk bestaand 
uit grassen niet gemaaid. 

 

  
Maaisel dat is blijven liggen Berm met hoofdzakelijk riet, doorlopend tot aan voetpad 

 
 

  
Afspraak dat hier een groepje brandnetels 
zou blijven staan. Bodemstructuur vernield. 

Een pad gemaaid tussen hoge begroeiing. 

 

  
Maaisel dat is blijven liggen, bodemstructuur vernield Berm, waarin opslag van bomen niet gemaaid is 
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Een strook gemaaid, een brede strook met 
hoofdzakelijk pastinaak is blijven staan 

Iets meer gevarieerde berm, doorlopend tot aan de weg  

 
Hoek Lepelaar / Reiger 
 
De gevarieerde berm hier is gelukkig niet gemaaid. Zo zien we de bermen in de toekomst graag. Hier leven dan ook 
allerlei verschillende insecten, waaronder de sprinkhanen, (zweef)vliegen en hommel, die je op de foto ziet. 
 

  
 

  
 

   
 
 



Inventarisatie bermen 

  
 

   
 
 
DE BERMEN, EEN MAAND LATER, AUGUSTUS 
 
De bermen die niet gemaaid zijn langs de Lepelaar en de Reiger (uitvoerder 3) tonen weinig tot geen biodiversiteit. 
Slechts hier en daar zie je een bloeiend plantje. Het voetpad is versmald en bij harde wind en/of regen liggen planten 
op het pad. 
 

   
 

  

 

 
Er is een licht herstel van de berm, die helemaal geklepeld is tot aan het riet te zien. (Uitvoerder 2) 
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Op het eiland tegenover de bocht aan de Reiger noordelijk van de Noorderplas staan nog uitgebloeide reuzenberen-
klauwen.  
 

 
 
Hoek Lepelaar-Reiger: Het stuk dat niet gemaaid werd barst van het leven, o.a. heb ik op een klein stukje zo’n 60 
kustsprinkhanen gezien. Deze voelen zich veilig tussen de hogere grassen en planten. Er staan nog altijd verschil-
lende planten in bloei. Deze trekken o.a. diverse vlinders, bijen, (zweef)vliegen aan. 
 

    
 
 
Danny Disma-van Laar 
 
20 augustus 2021 


