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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de Motie Boerenlandvlinders (M2017-
15). ln het Programma Natuurlijk Platteland wordt in het deelprogramma Soortenrijk
Drenthe gewerkt aan versterking van de brede biodiversiteit in het landelijk gebied.
Laatstelijk informeerden wij u hierover bij brief van 30 november 2018.

Wij informeerden u toen over de ondertekening van het Afsprakenkader Soortenrijk
Drenthe en de oprichting van het Drents Bermberaad.
Het Bermberaad is het samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, water-
schappen en andere partijen uit het veld. Belangrijkste doel is om gezamenlijk te ko-
men tot meer en hoogwaardiger ecologisch bermbeheer. Het Bermberaad speelt een
belangrijke rol bij het uitwisselen van kennis en het versterken van het netwerk. Er zijn
binnen het Bermberaad diverse werkgroepen opgericht die themagericht onderwerpen
uitwerken die handvatten bieden om te komen tot meer natuurvriendelijk maaibeheer.

Enkele resultaten:
r' de actuele situatie en de ambities op het gebied van natuurvriendelijk berm- en

oeverbeheer zijn vertaald n aar overzichte I ijke i nfog ra ph ics ;

/ er is een bermennetwerkkaaÉ ontwikkeld met hierop alle bermen en watergan-
gen van gemeenten, waterschappen en provincie. Door het toevoegen van ver-
schillende lagen, zoals het Natuurnetwerk Nederland, de belangrijkste wateren
vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), maar ook bijzondere Drentse soorten, helpt
dit instrument bij het prioriteren en verbeteren van het natuurvriendelijk beheer
van bermen en oevers;

/ de website'Heel Drenthe Zoemt' is ontwikkeld tot een platform waarop de hier-
boven genoemde infographics en bermennetwerkwerkkaart voor iedereen inzich-
telijk zijn. Daarnaast is de website ook de plek waar kennis en actualiteiten over
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natuurvriendelijk beheer worden gedeeld;
./ de kosten voor het verwerken van maaisel drukken bij veel partijen op de ambitie

om natuuryriendelijk te beheren. Er wordt daarom gekeken naar de mogelijkhe-
den voor de venraarding van bermmaaisel waarbij we ook aanhaken bij lande-
lijke ontwikkelingen;

/ monitoring is essentieel om de effecten van natuurvriendelijk beheer te kunnen
meten. Naast monitoring door professionele bureaus zijn vrijwilligers hierbij on-
misbaar. Voor de monitoring door vrijwilligers haken we aan bij de laagdrempelige
methode van de door de Vlinderstichting en Floron ontwikkelde methode'Mijn
berm bloeit'. Omdat deze methode niet geschikt is voor oevers langs watergan-
gen, ontwikkelen we hiervoor een nieuwe module die de bestaande methode aan-
vult;

,/ op basis van ervaringen van onder andere de succesvolle Werkgroep Bloeiend
Benneveld is een draaiboek bewonersinitiatieven ontwikkeld, dat helpt en inspi-
reert bij het opzetten van nieuwe projecten.

Voor uitgebreider informatie over de activiteiten van het Bermberaad treft u de Voort-
gangsrapportage van de werkzaamheden in het eerste jaar van het Bermberaad aan

Naast de resultaten van het Bermberaad is de Subsidieregeling Groene Bewonersini-
tiatieven een succes gebleken. Op grond van deze subsidieregeling kunnen wijjaar-
lijks € 20.000,-- aan bewonersinitiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan
het versterken van de biodiversiteit. ln totaal zijn er dit jaar acht initiatieven mogelijk
gemaakt, waarbij door bewoners van onder andere de dorpen Echten, Rolde en Peest
bermen bloemrijker zijn gemaakt door het inzaaien van bloemenmengsels en het plan-

ten van bloembollen. Ook een sportclub uit Gasselternijveen en de leden van de golf-
club Gelpenberg hebben de subsidie gebruikt om de biodiversiteit in hun omgeving te

versterken. Hiermee is de subsidieregeling voor 2019 uitgeput. Voor 2020 staan er in-
middels alweer nieuwe initiatieven gepland. Het ziet er zelfs naar uit dat de subsidiere-
geling in het voorjaar wederom uitgeput zal raken.

Verder is door IVN het lespakket'de Bij-les' ontwikkeld. Met dit pakket krijgen scholen
toegang tot laagdrempelige informatie over de waarde van biodiversiteit en de moge-
lijkheden om deze te versterken. ln samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe
krijgen de deelnemende scholen ook daadwerkelijk de mogelijkheid om te werken aan
een biodivers schoolplein.

Tot slot kunnen wij u meedelen dat wij hebben besloten partner te worden van het
Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Een brede maatschappelijke coalitie heeft zich hierin
verenigd met als doel versterking van de biodiversiteit langs de sporen natuur, agra-
risch gebied en openbare ruimte. De gezamenlijke provincies omarmden dit initiatief
tijdens de Natuurtop in Groningen op 19 en 20 september 2019. Een logische conse-
quentie is om toe te treden tot deze coalitie.
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Wijachten de Motie Boerenlandvlinders (M2017-15) afgehandeld. ln 2020lopen de
werkzaamheden voor het Bermberaad en de Subsidieregeling Groene Bewonersinitia-
tieven als onderdeel van het reguliere beleid van de provincie door.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage: Voortgangsrapportage Dre nts Berm beraad, najaar 20 1 9
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Voortgangsrapportage Drents Bermberaad, najaar 2019   
 

Het Drents Bermberaad is opgericht nadat eind 2018 overheden in Drenthe met elkaar hebben 

afgesproken om samen te werken aan ecologisch beheer van bermen en oevers1. In het Bermberaad 

zitten vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, provincie en Prorail. Vanuit groene 

organisaties dragen deskundigen en vrijwilligers op allerlei manieren bij. 
 

Ondertekening ‘Afsprakenkader Soortenrijk Drenthe’ 29 november 2018 te Orvelte. 

 

Het Bermberaad 

Leden: waterschap Noorderzijlvest, gemeente Tynaarlo, gemeente Noordenveld, gemeente Aa en 

Hunze, gemeente Assen, provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, gemeente Westerveld, 

waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Coevorden, gemeente Meppel, gemeente 

Hoogeveen, waterschap Vechtstromen. De volgende partijen ondersteunen het afsprakenkader: 

Vlinderwerkgroep Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe, IVN 

Noord, IVN afdelingen Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Bloeiend Benneveld, Vereniging Drentse 

Boermarken, ProRail, LTO Noord, Natuurvereniging Zuidwolde, Natuurmonumenten, Werkgroep 

Florakartering Drenthe. 

 

Het Bermberaad is in 2019 drie keer bij elkaar gekomen. Voor de uitwerking van deelonderwerpen 

zijn werkgroepen gevormd. De producten van het Bermberaad 2019 worden in deze voortgangs-

rapportage gepresenteerd.  
 

Infographic 

In het Afsprakenkader staat dat er een beeld moet komen dat weergeeft hoe ver de ondertekenaars 

van het kader zijn met ecologisch beheer en welke voorbeelden en ambities ze hebben. Per partij is 

een Infographic opgesteld. De Infographics worden jaarlijks geactualiseerd. Zo kan worden gevolgd in 

hoeverre het ecologisch beheer van bermen en taluds in de loop van de jaren toeneemt. 

 

                                                      
1 https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/soortenrijk-drenthe/ 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/soortenrijk-drenthe/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/soortenrijk-drenthe/
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Infographic gemeente Aa en Hunze over 2019 als voorbeeld. 

 

Burgerinitiatieven 

Inmiddels zijn er in Drenthe diverse bewonersgroepen aan de slag met het beheer van de bermen of 

zijn ze bezig de overheden daarin aan te moedigen. De ervaringen zijn gedeeld en op basis daarvan is 

een Stappenplan Burgerinitiatieven gemaakt, dat bewonersgroepen op weg helpt. Dit stappenplan 

komt op de website ‘Heel Drenthe Zoemt’. 

 

Netwerkkaart bermen en oevers 

Er is met medewerking van alle overheden een kaart gemaakt waarop alle bermen en oevers in de 

provincie Drenthe staan en waarop te zien is welk beheer daar nu wordt gedaan. Deze kaart biedt 

voor alle organisaties en vrijwilligers een stevige basis om te kijken waar wat moet gebeuren en 

welke prioriteiten te stellen zijn. Zo kan een netwerk van ecologisch beheerde bermen en taluds over 

heel Drenthe ontstaan, aansluitend op bijvoorbeeld het Natuurnetwerk Nederland en ecologische 

verbindingen, onderdeel van het Natuurnetwerk Drenthe. Ook is het de basis om in een gebied, waar 

de bermen en oevers door verschillende overheden worden beheerd, samen te werken. Dan is niet 

langer een gemeente- of waterschapsgrens bepalend voor de kwaliteit van de berm. De kaart kan 

geraadpleegd worden via: 

https://provdrenthe.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=2851cb76f6954dfeaa1

1f634e8ed5c6c (inloggen met Kijkdrenthe en Kijkmee_9405). 

https://provdrenthe.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=2851cb76f6954dfeaa11f634e8ed5c6c
https://provdrenthe.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=2851cb76f6954dfeaa11f634e8ed5c6c
https://provdrenthe.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=2851cb76f6954dfeaa11f634e8ed5c6c
https://provdrenthe.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=2851cb76f6954dfeaa11f634e8ed5c6c
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Uitsnede ‘Netwerkkaart bermen en taluds’. 

 

Bestekken en uitvoering 

Van beleid naar uitvoering. Uiteindelijk zijn het bestek en de persoon op de trekker doorslaggevend 

voor een goed resultaat in de praktijk. Het verschilt per organisatie hoe goed ecologisch beheer in de 

praktijk wordt gebracht. Bewustwording en opleiding maar ook praktische handvatten helpen om dit 

te verbeteren. De Werkgroep Bestekken en Uitvoering heeft praktische kennis bij elkaar gebracht. De 

vervolgstap is om deze kennis uit te dragen met een aantal kennisdeeldagen. Beleidsmakers, 

bestekschrijvers en uitvoerders moeten daarbij op maat worden bediend. Momenteel wordt 

onderzocht of het gedachtegoed uit Kleurkeur2 als ‘stip op de horizon’ kan worden gebruikt.  

Monitoring 

Waar moet je op letten als je in beeld wilt brengen of het beheer ook resultaat heeft? De Werkgroep 

Monitoring heeft hiervoor een document en een presentatie gemaakt. Deze staan op de website 

‘Heel Drenthe Zoemt’ met verwijzingen naar openbaar beschikbare data en kaartmateriaal. Het 

verzamelen van gegevens door vrijwilligers kan met de methode van ‘Mijn Berm Bloeit’3. Deze 

methode wordt in opdracht van de provincie Drenthe ook geschikt gemaakt voor taluds. 
 

Website ‘Heel Drenthe Zoemt’ 

De Natuur- en Milieufederatie Drenthe heeft in opdracht van de provincie de website ‘Heel Drenthe 

Zoemt’ (www.heeldrenthezoemt.nl) gemaakt. De website is per 4 november 2019 online gegaan. 

Op deze website komen de Infographics, de netwerkkaart, de goede voorbeelden en handige tips 

voor bewoners en groepen die zelf met ecologisch bermbeheer aan de slag willen of andere 

overheden daartoe willen enthousiasmeren.  

 

Over de meerwaarde van ecologisch bermbeheer heeft het programma ROEG! overigens een mooi 

item gemaakt. Zie: https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/28/ROEG/aflevering/44404. Dit filmpje 

wordt via de website ‘Heel Drenthe Zoemt’ verder ontsloten. 

                                                      
2 https://www.vlinderstichting.nl/kleurkeur/ 
3 https://www.floron.nl/bermen 

http://www.heeldrenthezoemt.nl/
http://www.heeldrenthezoemt.nl/
https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/28/ROEG/aflevering/44404
https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/28/ROEG/aflevering/44404
https://www.vlinderstichting.nl/kleurkeur/
https://www.vlinderstichting.nl/kleurkeur/
https://www.floron.nl/bermen
https://www.floron.nl/bermen
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Bermgoud 

Met het verwaarden van bermafval, dat wil zeggen het nuttig toepassen, wordt in Nederland op 

diverse plaatsen geëxperimenteerd. Er is inmiddels veel kennis over techniek, wat wel en niet is 

toegestaan en wat het kost of – beter – wat het oplevert. Deze kennis is verzameld door de 

Werkgroep Bermgoud. Zodra ook in Drenthe de hobbel van regelgeving is genomen, kunnen we 

starten met de uitvoering. 

 

En in 2020 

Het Bermberaad gaat door in 2020! Er komt in juni 2020 een veldexcursie voor de bestuurders van de 

organisaties die het Afsprakenkader hebben ondertekend. 
 

Berm in Alteveer (gemeente Hoogeveen). 
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