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ONDERWERP Memo ecologisch bermbeheer 

In de vergadering van 30 oktober 2017 gaf ik aan mij in te willen zetten om het ecologisch bermbeheer onder de 
aandacht brengen van gemeenten en waterschappen brengen. In dit memo informeer ik u hoe ik dat zal doen. De 
provincie Utrecht is altijd koploper geweest met het ecologisch wegbermbeheer en heeft vanuit de 
voorbeeldfunctie in het verleden diverse partijen gemotiveerd om ook ecologisch bermbeheer te introduceren. 
Gebleken is dat ecologisch beheerde bermen een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Echter, 
het ecologisch bermbeheer bij diverse partijen lijkt afgelopen jaren minder aandacht te krijgen. Gelet op de 
biodiversiteitsopgave uit de Natuurvisie wil ik daarom het ecologisch bermbeheer actief gaan promoten. In 2018 
zal het ecologisch bermbeheer via onderstaande kanalen onder de aandacht worden gebracht:

 De provincie zal een natuurevaluatie uitvoeren van het wegbermbeheer bij provinciale wegen; relevante 
onderzoeksresultaten zullen worden gedeeld met overige wegbermbeheerders in de provincie;

 De provincie gaat  gebiedsbijeenkomsten organiseren met wegbeheerders bij gemeenten en waterschappen, 
terreinbeheerders en agrarische collectieven om onderling informatie uit te wisselen over ecologisch 
bermbeheer. Daarbij worden gelijktijdig de mogelijkheden verkend om het beheer van bermen en oevers op 
een hoger kwaliteitsniveau te brengen voor natuur;

 In de periode van 2018-2028 zal de provincie inbreng leveren bij de deelprojecten voor Sterke Lekdijk om het 
vegetatiebeheer op de rivierdijken (50 km) op een kwalitatief hoog niveau te houden en waar mogelijk nog 
verbeteringen door te voeren.    

 De provincie Utrecht gaat vooruitlopend op de provinciale herindeling m.b.t. het gebied de Vijfheerenlanden 
participeren in het project “Prachtlint”. Met project worden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden door 
lokale initiatiefnemers ecologische parels gecreëerd, die door ecologisch beheerde landschapselementen en 
bermen onderling worden verbonden. In dit project werken natuurorganisaties, de agrarische collectieven, de 
gemeenten, waterschap en provincie(s) samen. De ervaring uit dit project is van waarde voor de gehele 
provincie. Vanuit het project kunnen we aanbevelingen implementeren bij het bermbeheer van de provinciale 
bermen in de Vijfheerenlanden en de oevers van het Merwedekanaal. 
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