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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
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INDIENING 

 

Steller vragen: D66 Yvette Schul 

Datum: zaterdag 3 juni 2017 

Onderwerp:   Maaien van bermen 

 

Wijze van beantwoording: 

X schriftelijk 

 

uiterlijke beantwoording: graag voor de volgende commissie Ruimte 

 

 

Aanleiding 

De gemeente Heemstede heeft onlangs het Bijenconvenant getekend. Onderdeel daarvan is het minder 

maaien van bermen zodat bloemen kunnen bloeien en bijen en andere insecten van voedsel kunnen voorzien. 

Een fietstocht van Schalkwijk naar Heemstede geeft echter een heel ander beeld (zie foto’s). 

 

Afbeelding 1Schalkwijk bij ziekenhuis 



2  

 

Afbeelding 2Heemstede bij Heemsteedse ziekenhuis 

 

VRAAG 

Deze Heemsteedse bermen passen niet bij de uitgangspunten van het Bijenconvenant en bij de afgelopen Zaai- 

en Zoemdag. Waarom worden deze bermen dan toch zo kaal gemaaid? 

Op welke manier wordt rekening met het Bijenconvenant gehouden in het maaischema van de bermen in heel 

Heemstede? Dus welke bermen krijgen een bloementapijt en welke worden kort gemaaid en waarom? 
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ANTWOORD 

[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ] 

datum: 29 juni 2017 

portefeuillehouder: Heleen Hooij 

antwoord: 

Binnen het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte zijn er vier soorten maaibeheer: 

- intensief gazon (maaifrequentie 21 x per jaar) 

- intensief gazon met bloembollen (maaifrequentie ca. 18 x per jaar met afruimen bollenloof) 

- extensief maaien (maaifrequentie 2 x (verkeershoeken 3 x) per jaar met afruimen) 

- bloemenbermen (maaifrequentie 1 tot 2 x per jaar met afruimen en afhankelijk van de ontwikkeling van 

de kruiden en bloemen 

 

Ondertekening van het bijenconvenant betekent niet per definitie het aanpassen van het maaibeheer, 

aangezien dit niet overal haalbaar en gewenst is. Binnen het gemeentelijk groenbeheer is er wel veel aandacht 

voor bij-vriendelijke beheersvormen en gebieden (denk aan ruig gras, type beplanting en bomen, 

Groenendaal, Meermond).  

 

Het intensief gazon is daarbij het minst interessant voor bijen en andere insecten. Echter zijn soorten als 

paardenbloem en madeliefjes altijd aanwezig in dit type gazon en komen na een maaibeurt regelmatig terug. 

De andere drie bermen kennen allemaal een vorm van flora, die op diverse manieren interessant is voor 

insecten. De op de foto's aangegeven berm van de César Francklaan is deels ingeplant met krokussen. 

Daarmee is het één van de vroegst bloeiende bermen en zeer vroeg in het jaar interessant voor bijen etc. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden (bij koud weer minder) is dit voor bijen en andere insecten meer of 

minder waardevol. Na verwelken van de bloemen en het loof, worden deze bermen gemaaid, afgeruimd en 

verder onderhouden als intensief gazon. Het langer laten staan van het bollenloof dan nodig zorgt voor een 

verarming van de bloembol en grasmat. Een verarming van de voedsel in de bloembol, is weer negatief voor 

de bloemontwikkeling. Binnen het beheertype intensief gazon met bloembollen wordt wel gekeken naar het 

gebruik van een langer doorbloeiend mengsel. Dit is weer positief voor de bijen etc. 

 

De keuze welke berm voor welk beheertype wordt ontwikkeld is onderdeel van de inspraak en 

vaststellingsprocedure van plannen. Ook zijn in de groenstructuurvisie enkele beelden vastgelegd.  

Kleinere bermen of groenvakken wisselen op verzoek van belanghebbenden en/omwonenden, maar dat vergt 

wel enige communicatie. Nog steeds is niet iedereen voorstander van ruige bermen. Bij de start van de 

maaironde zijn er ieder jaar vragen over het startmoment van het maaien. De één vindt het zonde van 

bloemen in de grasmat en de ander vindt het gras te hoog of het beeld te rommelig. Bij het omvormen van 

bermen is tevens de praktische uitvoerbaarheid in verband met de inzet van verschillende type machines en 

de verkeersveiligheid bij kruispunten of oversteekplaatsen leidend. 

 

Vragen over de mogelijkheden om bermen om te vormen naar een ander beheertype zijn altijd welkom en 

worden per locatie op haalbaarheid bekeken.  

 

 

 

evt bijlagen: [titels/omschrijvingen] 


