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Onderwerp
Ecologisch bermbeheer Krimpenerwaard

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller
Van de zomer bracht ik een bezoek aan de woordvoerder van de Natuur- en
Vogelwerkgroep Krimpenerwaard.1 Hij liet mij diverse kavels zien waar de NVWK, met
financiële steun van de provincie, door een uitgekiend zaai- en maairegime met
succes het aantal en de diversiteit van graslandvlinders, bijen en andere insecten
vergroot.

De woordvoerder liet mij weten dat de NVWK een positieve impuls voor de
insectenstand in de Krimpenerwaard verwacht van ecologisch bermbeheer. Met
betrekking tot ecologisch bermbeheer was hij zeer te spreken over het contact tussen
het waterschap en de NVWK. De NVWK zou graag ook met de provinciale
bermbeheerders in contact treden. Er leven veel vragen over de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan het beheer van de bermen van de N207 en de N210.

1.

Bent u het met de PvdA eens dat het provinciale beleid aan draagvlak en kwaliteit wint
als het in samenspraak met betrokken burgers wordt vormgegeven?
a. Zo nee, waarom niet?
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Ja

2.

Bent u het met de PvdA eens dat het wat dat betreft een gemiste kans zou zijn als de
provincie geen gebruik zou maken van de kennis en inzet van betrokken burgers als
de leden van de NVWK bij het vormgeven van het ecologisch bermbeheer van de
N207 en N210?
a.

1

Zo nee, waarom niet?

Zuidholland.pvda, ‘Vragen over ecologisch bermbeheer in de Krimpenerwaard’:
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Dat zijn we met u eens. Voorafgaand aan de totstandkoming van het bermbeleid zijn
dan ook diverse gesprekken gevoerd met verschillende kennisorganisaties, waaronder
de NVWK, over de doelstellingen die met het beleid zouden moeten worden
nagestreefd.
Momenteel wordt ter vergroting van de biodiversiteit in het gebied langs de N210 een
zogenaamd `plas-dras gebied` ingericht op het weglichaam van de voormalige N210.
Ook hier is de NVWK betrokken bij de planvorming en het beheer en onderhoud voor
de toekomst.
De bermen langs de N210 en de N207 worden volgens het nieuwe ecologisch
maaibeleid onderhouden. De bedoeling van deze vorm van maaibeleid is verschraling
van de bermen, wat zorgt voor een grotere biodiversiteit in de bermen. Op dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan een monitoringsplan om de ontwikkeling van de
bermen de komende jaren te kunnen monitoren. Het is nu van belang om de beoogde
aanpak (twee keer per jaar maaien, de eerste maaironde na de voorjaarsbloei en de
tweede ronde na de zomerbloei) de gelegenheid te geven om zijn werk te doen.
Halfjaarlijks zal de ontwikkeling van de berm door de ecoloog van de uitvoerende
aannemer in beeld gebracht worden. De uitkomsten van de monitoring zullen wij delen
met de NVWK en eventuele overige belangstellenden.

3.

Bent u bereid om de provinciale bermbeheerders de plannen voor het bermbeheer
van de N207 en N210 aan de NVWK te laten uitleggen en

– zo nodig – in

samenspraak met hen verder te ontwikkelen?
a. Zo nee, waarom niet?
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Uiteraard zijn we graag bereid onze plannen toe te lichten, zie ook de antwoorden op
vraag 1 en 2. Er heeft ook al meerdere keren met (de woordvoerder van) de NVWK
contact plaatsgevonden. Zo hebben we op advies van de woordvoerder in 2019 een
extra maaibeurt aan de N207 uitgevoerd. Dit jaar hebben we twee keer gemaaid,
conform het nieuwe maaibeleid.
Zoals eerder aangegeven willen we de gekozen aanpak nu eerst de gelegenheid
geven om effect te sorteren, alvorens we gaan bijstellen. Daarnaast moet de aanpak
ook geschikt zijn voor (de overige) bermen langs onze provinciale wegen.
Werkzaamheden van groenaannemers in de bermen moeten beperkt blijven teneinde
de beschikbaarheid van onze wegen zo groot mogelijk te houden.

Zodra we er aan toe zijn om de behaalde resultaten van de huidige aanpak te
evalueren maken we graag opnieuw gebruik van de kennis die binnen de NVWK
aanwezig is om te bepalen wat de beste vervolgaanpak zou kunnen zijn.
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