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Bloemendaal
Motie vreemd aan de orde van de dag: 'Duurzaam bermbeheer'

Van: Hart voor Bloemendaal

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 7 juli 2021,

Constaterende dat:
Diverse inwoners zich teleurgesteld hebben uitgelaten over het maaibeleid van de gemeente 
Bloemendaal;
Eén van de inwoners zelfs een petitie is gestart omdat onlangs de prachtige bloemenweelde 
langs het fietspad richting Zandvoort (bekend als 'de oude trambaan) is weggemaaid terwijl 
daar op dat moment (juni 2021) vele prachtige en zeldzame bloemen bloeiden;
De gemeente Zandvoort ervoor heeft gekozen de bloemen langs het fietspad te laten staan 
hetgeen door inwoners van Bloemendaal zeer wordt gewaardeerd;
Dit fietspad wordt gezien als een doorgaande weg en de gemeente Bloemendaal heeft 
verklaard dat omwille van de veiligheid in het verkeer de bermen langs het fietspad geheel 
moesten worden weggemaaid;
Het maaibeleid van de gemeente toe is aan evaluatie omdat niet alleen vrij algemene 
bermplanten zoals Pinsterbloem en Grasklokje steeds schaarser worden, maar ook 
beschermde plantensoorten over het hoofd worden gezien en verloren gaan als gevolg van 
het maaibeleid;
Om te voorkomen dat kwetsbare en/of beschermde platensoorten te vroeg gemaaid worden 
een inventarisatie op aanwezigheid hiervan zeer bevorderlijk is voor de biodiversiteit; 
Ecologisch bermbeheer is actueler dan ooit, met alle verhalen over maaimissers die nu

rondgaan in het nieuws en op social media.

Op verschillende plekken in Nederland is melding gemaakt van het maaien van beschermde 

en kwetsbare planten, terwijl dit makkelijk voorkomen kan worden door van te voren uit te 

zoeken waar deze planten staan en hierop het maaibeheer aan te passen.

Ben jij bermbeheerder en wil jij het bermbeheer verduurzamen? FLORON denkt graag met je 

mee!

Verzoekt het college:
» Bij het maaibeleid rekening te houden met de biodiversiteit en het behoud van kwetsbare 

en/of beschermde plantensoorten;
« Het toepassen van klepelen of maaizuigcombinatie niet uit te voeren wanneer de bermen 

nog in volle bloei staan;



* Het maaibeleid zodanig uit te voeren dat alleen een smalle strook wordt gemaaid en niet de 
volle breedte van de berm;

* Het maaitijdstip te bepalen op basis van de bloei van enkele ter plaatse kenmerkende 
plantensoorten zodat bijvoorbeeld pas wordt gemaaid als 900A van de plantensoort is 
uitgebloeid;

« Rekening te houden met het weer zodat het tijdstip waarop de gemeente overgaat tot 
maaien vroeger of juist later in het seizoen wordt bepaald al naar gelang de 
omstandigheden;

« Het maaibeleid te faseren door niet alles ineens te maaien door klepelen of door het 
toepassen van een maaizuigcombinatie maar het maaisel bij voorkeur enkele dagen laten 
drogen voor te rapen zodat de zaden die vrijkomen uit het maaisel op de bodem 
achterblijven en de bolletjes van de stinsenplanten en boshyacint niet worden opgezogen of 
meegetrokken uit de bodem;

« Bewoners te informeren over het maaibeleid zodat zij op de hoogte zijn wanneer dat gebeurt 
en op welke wijze opdat de inwoners ook in staat zijn de gemeente te informeren over de 
aanwezigheid van bijzondere plantensoorten;

« Door hulp te vragen bij alle bovenstaande punten bij een organisatie als Floron want Floron
coördineert het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in Nederland.

Ingediend door:

Hart voor Bloemendaal

M. Roos, fractievoorzitter

Toelichting:

Het fietspad 'de oude trambaan' stond vol met bloemen, veel voorkomende bloemen zoals de 
Koekoeksbloemen, maar ook de minder frequent voorkomende Wilde akelei en de Wilde boshyacint, 
en in het voorjaar was er zelfs een donkersporig bosviooltje te vinden. Deze laatste is zeer zeldzaam. 
De bermen van het fietspad liggen ook veel in de schaduw waardoor er weer een hele andere 
vegetatie ontstaat dan wanneer een berm in de volle zon ligt, zoals in Zandvoort. Ook gaat het om 
inheemse planten die niet ingezaaid zijn/waren. Op sommige plekken was het behoorlijk dicht 
begroeid waardoor er werkelijk een zeer grote verscheidenheid aan platensoorten stond. Overigens 
is het wegmaaien van beschermde planten die in bloei staan strafbaar! 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/127949/Waterschap-maait-zeldzame-orchidee-in-
Vlissingen-weg

Dat het een actueel onderwerp is, blijkt ook uit dit stuk:
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5235355/bermen-staan-volle-bloei-niet-meer-maaien-
bloemen-plukken



Wat een goede manier zou zijn om de biodiversiteit te beschermen en tegemoet te komen aan de 
'veiligheidswens' van de gemeente, is gefaseerd maaien. Dit betekent dat er in stroken gemaaid 
wordt. Door slechts een strook van 50 cm te maaien zorgt de overheid dat wegen en fietspaden veilig 
blijven en dat niet alle vegetatie in één keer weggemaaid wordt zoals bij de oude trambaan.

Interessant om te lezen is een studie die de gemeente Leusden heeft verricht.
https://knnv.nl/nieuws/vegetatieonderzoek-bloeiende-bermen/

De vlinderstichting heeft zeer recent ook een studie verricht hiernaar: 
https://www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/

Bij natuurmonumenten loopt op dit moment ook een petitie tegen het rigoureus maaien van 
gemeentes: https://www.natuurmonumenten.nl/teken/petitie

https://www.floron.nl/


