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Ter inleiding  

 

 

Waarom dit verslag 

In juni 2014 ging, na een aanloopperiode van ruim twee jaar, het project ‘Alles over 

bermen’ van start. Dit project wordt mede gefinancierd door de twaalf provincies.  

CROW zorgt voor het projectmanagement, bureau de Kok & partners is uitvoerder. 

 

Bij het project zijn, naast de provincies, ook gemeenten, waterschappen en 

Rijkswaterstaat betrokken. In de tweede helft van 2014 is hen gevraagd input te geven, 

door literatuur aan te leveren en door deel te nemen aan enkele werksessies. Deze 

oproep heeft geleid tot veel positieve respons. 

 

In dit verslag is de informatie die in 2014 is verzameld gebundeld. Het vormt daarmee de 

basis voor de verdere uitvoering van het project in 2015. In dat jaar zal, in samenspraak 

met de toekomstige gebruikers, het eindproduct van het project ‘Alles over bermen’ 

worden gemaakt. 

 

 

Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk van dit verslag wordt de doelstelling van het bermenproject en de 

werkwijze toegelicht. Hoofdstuk twee gaat nader in op het begrip berm. Vervolgens wordt, 

in hoofdstuk drie, ingegaan op de thema’s die een rol spelen bij de berm. 

In hoofdstuk vier en vijf komen de verschillende mogelijke indelingen aan de orde. Het 

laatste hoofdstuk van het verslag gaat over het eindproduct: wat gaan we in 2015 maken? 

 

Om het verslag leesbaar te houden is ervoor gekozen een groot deel van de informatie op 

te nemen in de bijlagen. Hierin staan de verslagen van de werksessies, de lijst met 

contactpersonen en het literatuuroverzicht. 

 

Elk hoofdstuk eindigt met een korte vooruitblik naar 2015 en het eindproduct dat dan 

gemaakt zal worden. Dat is immers waar het om draait! 
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1 Het bermproject – doel en werkwijze 

 

1.1 Doel van het bermenproject 

Het doel van het bermenproject is om: 

 de beschikbare kennis over bermen te verzamelen en te bundelen 

 daarbij de relatie aan te geven tussen de verschillende thema’s die een rol spelen 

 deze informatie goed toegankelijk te maken  

 

Het bermenproject richt zich vooral op kennis in de breedte: wat speelt er allemaal een rol 

bij ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van bermen? Het eindproduct nodigt uit om 

verder te kijken dan de eigen vakdiscipline en om integraal te werken.  

 

Het valt niet binnen de doelstelling van het project om informatie tot op detailniveau te 

geven over alle aspecten die een rol spelen. Dit zou het eindproduct te omvangrijk maken 

en zou het bovendien onmogelijk maken om het eindproduct “up to date” te houden. Voor 

detailinformatie zal daarom verwezen worden naar andere publicaties en/of worden 

zoektermen gegeven.  

 

Een belangrijke doelstelling is om de kennis toegankelijk te maken, op een manier die 

aansluit bij de wensen van de toekomstige gebruikers. De doelgroep wordt daarom 

nadrukkelijk betrokken bij het maken van het eindproduct. Dat aspect komt in dit verslag 

meerdere keren terug. 

 

1.2 Doelstelling voor 2014 

In juni 2014 is het bermenproject gestart. De resultaat van de werkzaamheden dit jaar 

diende te zijn: 

 een literatuuroverzicht, aangevuld met kennis uit werksessies en van experts 

 duidelijkheid krijgen over de vorm van het eindproject 

Beide resultaten zijn terug te vinden in dit rapport. 

 

Gaande het project is er een derde doelstelling toegevoegd, namelijk het opbouwen van 

een uitgebreid netwerk/contactenbestand van deskundigen, waarin de verschillende 

disciplines en de verschillende wegbeheerders vertegenwoordigd zijn. Ook dit resultaat is 

behaald.  

 

1.3 Werkwijze 

Om de resultaten voor 2014 te bereiken is als volgt te werk gegaan: 

 Kerngroep 

Er is een Kerngroep opgericht, waarin de verschillende wegbeheerders 

vertegenwoordigd zijn. Het project wordt uitgevoerd in overleg en afstemming 

met deze Kerngroep. 
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 Netwerk van deskundigen 

Via mail, telefoongesprekken, interviews en werksessies is een bestand van 

contactpersonen opgebouwd met ervaring en kennis op het gebied van bermen. 

Het gaat daarbij om personen met uiteenlopende expertises: verkeerskundigen, 

projectleiders, ecologen, beheerders, landschapsarchitecten, wetenschappers, 

adviseurs verkeersveiligheid, et cetera. Alle soorten wegbeheerders (gemeenten, 

provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat) zijn hierbij vertegenwoordigd. 

Tijdens de werksessies is aan de deelnemers gevraagd om een vragenlijst in te 

vullen. Hierdoor is bekend welke ervaring de deelnemers hebben en van welke 

thema’s (zoals beschreven in hoofdstuk drie) zij verstand hebben. Dit maakt het 

mogelijk om volgend jaar, op het moment dat de thema’s verder uitgewerkt gaan 

worden, gericht mensen te benaderen en bevragen.   

In het kader van het opbouwen van een expertnetwerk is gesproken met de 

SWOV. Afgesproken is dat de SWOV (in de persoon van de heer R. Louwerse) 

meelezer zal zijn voor de teksten die in 2015 geschreven worden aangaande de 

verkeersveiligheid van bermen en voor dit thema informatie aanlevert.  

Het overzicht van de contactpersonen is opgenomen in Bijlage D.  

 

 Literatuurlijst 

Om te komen tot een literatuurlijst zijn in 2014 de volgende stappen doorlopen:  
 

 Stap Wanneer 

1 Oproep naar contactpersonen om literatuur aan te leveren Juni  

2 Inventarisatie door CROW naar eigen literatuur m.b.t. bermen Juli 

3 Maken van literatuuroverzicht op basis van de toegestuurde informatie en in 

de aanloopfase verzamelde literatuur.  

Juli/augustus 

4 Bespreking van beide literatuurlijsten (overzicht CROW en overzicht overige) 

in de Kerngroep en bespreking vervolgacties 

September  

5 Uitvoeren vervolgacties literatuurlijst: 

- beide lijsten samenvoegen tot één totaaloverzicht 

- indeling maken op basis van thema’s 

- binnen deze thema’s waar mogelijk verder uitsplitsen, om zo de lijst 

nog overzichtelijker te maken 

- gericht zoeken naar literatuur 

- literatuur toevoegen die in de werksessies door deelnemers naar 

voren is gebracht 

Oktober/november 

6 Literatuuroverzicht sturen naar deelnemers werksessies (dit zijn meer 

personen dan bij stap 1, omdat het netwerk ondertussen is uitgebreid) met 

het verzoek om aanvulling 

November  

7 Verwerken reacties deelnemers in de literatuurlijst December  

Leden Kerngroep 2014 Organisatie  

Olga van de Veer Provincie Gelderland, Assetbeheerder “Groen langs wegen”  

Martijn Guichelaar 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Beleidsadviseur waterkeringen en wegen 

Saskia Wielenga Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Medewerker Groen & Milieu  

Wiek Timmermans Gemeente Ede, Beheerder Buitengebied 

Hein den Hartog Gemeente Arnhem, Adviseur Beheer 

Hillie Talens CROW, verkeerskundige en mede-initiatiefnemer van dit project  

Marleen Hovens CROW, verkeerskundige en projectmanager van dit project 

Daaf de Kok de Kok & partners, projectuitvoering en mede-initiatiefnemer van dit project 

Beatrijs Oerlemans de Kok & partners, projectuitvoering en mede-initiatiefnemer van dit project 
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   De eindversie van de literatuurlijst bevat: 

o de titel van het document 

o het thema waarop het document (het meest) betrekking heeft 

o het jaar van publicatie 

 

Daarnaast is aangegeven waar en/of bij wie het document te vinden is. Dit is met 

name van belang bij het vervolg van het project in 2015.  

   De literatuurlijst is opgenomen in dit verslag als Bijlage E. 

 

 Werksessies 

Om zoveel mogelijk input te krijgen zijn er interactieve werksessies 

georganiseerd. Meer hierover is te lezen in de volgende paragraaf. 

 

1.4 Werksessies 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er vier werksessies zouden plaatsvinden.  

 

Datum  Onderwerp 

Dinsdag 28 oktober  Ontwerp en aanleg van bermen binnen de bebouwde kom 

Woensdag 29 oktober  Ontwerp en aanleg van bermen buiten de bebouwde kom 

Dinsdag  4 november  Beheer en onderhoud van bermen binnen de bebouwde kom 

Maandag 10 november  Beheer en onderhoud van bermen buiten de bebouwde kom 

 

Omdat er, ook na het verzenden van circa duizend mails, niet genoeg aanmeldingen 

waren voor de werksessies over bermen binnen de bebouwde kom is besloten deze 

sessies samen te voegen. De sessie van 28 oktober is vervallen, op 4 november vond 

een sessie plaats over ontwerp, beheer en onderhoud van bermen binnen de bebouwde 

kom.  

 

Voor alle werksessies geldt dat: 

 er een positieve sfeer was en iedereen actief deelnam 

 er veel informatie verzameld is 

 er veel verschillende disciplines aanwezig waren 

 de wegbeheerders vertegenwoordigd waren 

 

Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste bespreekpunten per werksessie. 

Dit geeft een indruk van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest. Uitgebreide 

verslagen van deze sessies zijn te vinden in Bijlage A, B en C. De belangrijkste 

uitkomsten van de werksessies worden besproken in de volgende hoofdstukken.  

 

Bespreekpunten werksessie 1 - ontwerp en aanleg bermen buiten de bebouwde kom: 

 de belangrijkste aandachtspunten, nieuwe ontwikkelingen en conflicten/dilemma’s 

waarbij onderscheid is gemaakt tussen de verschillende disciplines: 

- verkeerskunde, civiele techniek, etc 

- groen, natuur, landschap, etc 

 het proces dat wordt doorlopen bij nieuwe aanleg of reconstructie van een berm 
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Bespreekpunten werksessie 2 - bermen binnen de bebouwde kom: 

 de belangrijkste aandachtspunten, nieuwe ontwikkelingen en conflicten/dilemma’s 

bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud bermen van binnen de bebouwde kom: 

 bespreking praktijkvoorbeelden, waarbij onder andere aan de orde kwamen: 

- aanbesteding en contractering  

- ecologisch bermbeheer  

- vermarkting van beheer/onderhoud van rotondes  

 

Bespreekpunten werksessie 3 - beheer en onderhoud bermen buiten de bebouwde kom: 

 de belangrijkste aandachtspunten, nieuwe ontwikkelingen en conflicten/dilemma’s  

waarbij onderscheid is gemaakt tussen de verschillende wegcategorieën: 

- erftoegangswegen 

- gebiedsontsluitingswegen 

- stroomwegen 

 inventarisatie in welke mate de verschillende thema’s een rol spelen bij de drie 

bovengenoemde wegtypen 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 In 2015 

Volgend jaar zal in afstemming met de gebruikers het eindproduct van het bermenproject 

worden ontwikkeld. Daarbij wordt optimaal de kennis en ervaring ingezet van het 

opgebouwde netwerk. Alle werkzaamheden worden overlegd en afgestemd met de 

Kerngroep. Er worden opnieuw enkele werksessies georganiseerd. De invulling hiervan 

wordt in 2015 bepaald. Gedacht kan worden aan sessies rond specifieke thema’s. 

Vanzelfsprekend maakt ook literatuurstudie een belangrijk onderdeel uit van de 

werkzaamheden in 2015. 
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2 Het begrip berm 

 

2.1 Definitie van het begrip berm 

Het begrip berm (wat verstaat men onder de berm en wat valt er wel en niet onder) leidt 

tot veel discussie. Daarom is door de Kerngroep besloten niet te zoeken naar DE definitie 

van het begrip berm, maar in plaats daarvan aan te geven wat bij dit project onder berm 

wordt verstaan. Kernpunten daarbij zijn: 

 

 Aangesloten wordt bij de rechtspraak op dit vlak, die op haar beurt verwijst naar de 

van Dale. 

 

 Tevens wordt aangesloten bij de Wegenwet: er dient een koppeling te zijn met het 

onderhoud en de instandhouding van de weg.  
 

 Wie het eigendom heeft van de grond is niet doorslaggevend. Dus: of iets wel of 

niet berm is wordt niet bepaald door het gegeven of de wegbeheerder eigenaar is 

van de grond of een particulier. (Dit is conform de rechtspraak). 
 

 Het gaat in dit project specifiek over wegbermen. 
 

 Wat betreft de soorten bermen wordt aangesloten bij de Nomenclatuur van CROW 

(zie de volgende paragraaf).  

 

2.1 Verschillende soorten bermen  

De Nomenclatuur van CROW maakt onderscheid tussen vier soorten bermen, die op de 

volgende pagina kort zijn toegelicht en voorzien van een illustratie: 

 buitenberm 

 middenberm 

 tussenberm 

 ingesloten berm 

 

De voorzieningenrechter heeft bij zijn oordeel betrokken de betekenis die aan het begrip berm in het 

algemeen spraakgebruik wordt gegeven en heeft daarvoor aansluiting gezocht bij de omschrijving van dat 

begrip in het “Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal”. Volgens de voorzieningenrechter 

wordt het begrip berm daarin omschreven als een horizontale of licht hellende strook grond langs de 

aardebaan van een weg, spoordijk, sloot of dijk.  

.....  

Nu voorts in de Wegenverkeerswet noch in de geschiedenis van de totstandkoming ervan het begrip berm 

is gedefinieerd, heeft de voorzieningenrechter terecht aansluiting gezocht bij de inhoud die aan dat begrip 

in het dagelijks taalgebruik wordt gegeven.  

Raad van State, 2011 
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Buitenberm             Middenberm 

wegberm tussen de buitenste verkeersbaan   wegberm tussen twee hoofdbanen met  

en de naastgelegen weggrens        tegengestelde rijrichtingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenberm              Ingesloten berm 

wegberm tussen twee evenwijdig lopende    door verkeerbanen ingesloten wegberm 

verkeersbanen, niet beide zijnde       in een kruispunt, niet zijnde middenberm 

hoofdbanen             of tussenberm (bijvoorbeeld rotonde)  

 

2.3 In 2015 

Hoewel door de Kerngroep bepaald is wat er in het bermenproject verstaan wordt onder 

‘berm’, zal de definiëring ook in 2015 nog onderwerp van gesprek zijn. Twee aspecten 

zullen daarbij in ieder geval aan de orde komen: 

 In de werksessies is naar voren gekomen dat er discussie is over wat berm is en 

wat groenstrook. De Kerngroep bepaalt in 2015 wat zij hiermee zal doen in relatie 

tot het eindproduct. 

 Per 1 januari 2016 wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

verplicht, een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland. In 2015 zal de 

Kerngroep bekijken hoe de definities van de BGT zich verhouden tot de definities 

die gebruikt worden bij het bermenproject.  
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3 De thema’s in vogelvlucht 

 

3.1 Overzicht van de thema’s 

Een belangrijk kenmerk van het onderwerp bermen is dat er heel veel thema’s een rol 

spelen. Het raakt aan meerdere disciplines, waardoor een integrale benadering 

noodzakelijk is. Om op een goede manier informatie te kunnen verstrekken over het 

onderwerp bermen, is het van belang zicht te hebben op de verschillende thema’s en hun 

onderlinge samenhang.  

 

Bij de start van de werksessies zijn er twintig thema’s geformuleerd die bij bermen van 

belang zijn. Op grond van de input van de deelnemers van de werksessies zijn hier vier 

thema’s aan toegevoegd, namelijk parkeren, de omgeving van de berm, het eigendom en 

aanbesteding/contractvorming. Dit leidt tot het volgende overzicht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Thema’s gekoppeld aan de inhoud 

In deze en de volgende paragraaf worden de thema’s kort toegelicht. De thema’s die 

tijdens de wegsessie van 10 november als meest belangrijk werden aangemerkt zijn 

voorzien van een sterretje *. 
 

1. Veiligheid *  

Een thema dat erg op de voorgrond staat is verkeersveiligheid. Onder andere de 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) houdt zich hiermee 

bezig. Bij het maken van het eindproduct wordt de SWOV betrokken. 

 Andere zaken die raken aan het thema veiligheid zijn onder meer: 

- diverse soorten (half)verharding 

- veiligheid bij werk in uitvoering 

- gladheidbestrijding i.r.t. bermen  
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2. Constructie/schouders van de weg * 

Dit thema, dat hoog scoorde tijdens de werksessie van 10 november, houdt onder 

andere verband met de draagkracht van de berm en met het thema veiligheid.  

 

3. Wegmeubilair, kastjes, etc (bovengronds) 

Bij dit thema gaat het om de veelheid aan zaken die er in de berm staan. In de 

werksessies is dit meerdere keren aan de orde geweest. Onder dit thema valt ook de 

trend naar versobering.  

 

4. Kabels en leidingen (ondergronds) 

Behalve het technische aspect, speelt hierbij ook het conflict met thema 11. 

In de werksessies is dit vaak genoemd: een rijk begroeide berm, die opengehaald moet 

worden voor de kabels en leidingen waardoor de aanplant verloren gaat.  

 

5. Waterafvoer * 

Waterafvoer en waterberging worden steeds belangrijker door de veranderingen in het 

klimaat. Dit thema heeft een duidelijke relatie van thema 9: energie en klimaat.  

 

6. Openbare verlichting en V.R.I.’s 

Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties worden vaak in de berm geplaatst. 

Dit heeft gevolgen ondergronds (het leggen van kabels en leidingen) en bovengronds, 

zowel bij ontwerp en aanleg, als bij beheer en onderhoud. 

 

7. Sturing rijgedrag en geleiding * 

Bij dit thema gaat het om geleiderails en andere  

materialen waarmee het verkeer geleid kan worden.  

Onder dit thema valt ook natuurlijk sturen: de weg  

aanpassen op een manier die past in het landschap  

en daarmee het verkeer afremmen (bijvoorbeeld  

door versmalling van de weg). Natuurlijk sturen  

hangt nauw samen met thema 10. 

 

8. Vervuiling 

Bij vervuiling gaat het om meerdere aspecten: 

- zwerfafval in de berm 

- visuele vervuiling door objecten die in de berm staan 

- vervuiling van de berm door stoffen die afkomstig zijn van auto’s en van de weg 

zelf (olieresten, slijtage deklaag, et cetera) 

- het afvangen van vervuiling door de berm 

 

9. Energie en klimaat 

Het meest in het oog springende onderwerp bij dit thema is het winnen van energie uit 

bermafval (biomassa). Hier is de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan.  

Dit thema heeft overlap met procesthema 21: duurzaamheid.  
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10. Landschap, stedenbouw, ruimtelijke kwaliteit * 

 Aanvankelijk werd bij thema 10 alleen landschap genoemd. Op grond van reacties   

 tijdens de werksessies zijn stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit toegevoegd. Ook    

 cultuurhistorische waarden vallen onder dit thema. Het thema hangt nauw samen met  

 natuurlijk sturen en met thema 11.   

 

11. Ecologie en groen * 

Dit is het thema waarover de meeste literatuur is  

aangeleverd en waarover veel kennis beschikbaar is.  

Deelonderwerpen zijn onder andere: 

- ecologisch bermbeheer 

- flora: wat wil je in de berm en wat juist niet  

(invasieve exoten e.d.) 

- fauna: wat wil je in de berm en wat juist niet  

(zwijnen, eikenprocessierupsen e.d.) 

- flora- en faunawet 

- maaien en maaitechniek                   
                                    foto RWS 

12. Gezondheid                              

Ook bij dit thema gaat het om meerdere aspecten, onder andere: 

- luchtkwaliteit, fijnstof en de rol die bermen hierbij kunnen spelen 

- geluidsoverlast en de rol die bermen hierbij kunnen spelen 

- voor mensen schadelijke planten en dieren (berenklauw, eikenprocessierupsen) 

 

13. Parkeren 

Het thema parkeren is toegevoegd op basis van de gesprekken in de werksessies. 

Door het groeiende ruimtegebrek wordt er steeds vaker geparkeerd in de berm, ook 

als deze van oorsprong niet deze functie heeft. Op die manier kunnen conflicten 

onderstaan, onder andere met thema 11: ecologie en groen.  

 

14. Omgeving van de berm  

Bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van een berm vormen zaken als 

beschikbare ruimte en grondsoort een soort kader. Een aspect dat ook in dit rijtje 

thuishoort is de omgeving van de berm. Aan een berm die ligt in een Ecologisch 

Hoofdstructuur (EHS) zullen andere eisen gesteld worden dan aan een berm in een 

woonwijk of grenzend aan een akker. Dit thema hangt samen met thema 10. 

 

 

3.3 Thema’s gekoppeld aan het proces 
 

15. Regelgeving 

Als het gaat om de bermen is er een breed scala aan wet- en regelgeving van belang, 

van Wegenwet tot Flora- en faunawet, van afvalstoffenwetgeving tot regels over 

meidoornbufferzones.  
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16. Richtlijnen 

Behalve wet- en regelgeving zijn er ook richtlijnen die van  

belang zijn voor het onderwerp bermen. Enkele voorbeelden: 

- richtlijnen van CROW over ontwerp en inrichting 

- richtlijnen inzake werk in uitvoering (96a en 96b)  

 

17. Soorten weggebruikers 

Bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de berm speelt een rol wie er de weg 

gebruiken: komt er alleen autoverkeer of komen er ook fietsers en voetgangers? Ook 

het gegeven of de weg wel of niet gebruikt wordt door zware landbouwvoertuigen is 

van belang. 

 

18. Innovatie *  

Bij dit thema gaat het om innovatie op meerdere gebieden, onder andere: 

- technieken die het mogelijk maken biomassa te gebruiken als grondstof 

- nieuwe materialen o.a. biobased, bijvoorbeeld voor geleiderails  

- slimmere auto’s en de gevolgen daarvan voor de berm 

Het thema innovatie raakt aan veel andere thema’s, onder andere veiligheid, 

constructie, wegmeubilair, energie en klimaat, vervuiling en duurzaamheid.  

 

19. Integraliteit 

Bij integraal denken en werken gaat het om meerdere aspecten: 

- fasen: bij ontwerp en aanleg rekening houden met beheer en onderhoud 

- disciplines: afstemming tussen alle betrokken disciplines 

- ruimte: kijken naar het totale wegennet en de effecten van de keuze bij de ene 

weg op andere wegen en bermen 

 

20. Kosten/beheerbaarheid * 

Dit thema speelt, naast veiligheid, de hoofdrol. Door bezuinigingen moet er meer 

gedaan worden voor hetzelfde budget of moet hetzelfde gedaan worden met minder 

budget.  

 

21. Duurzaamheid *  

Duurzaamheid is een thema dat amper toelichting  

behoeft. Het speelt bij ontwerp, aanleg, onderhoud  

en beheer. Zowel bij materialenkeuze als bij de  

manier waarop er gewerkt wordt. Duurzaamheid  

hangt samen met onder andere de thema’s water,  

energie en klimaat, vervuiling en innovatie. 

 

22. Burgers, participatie, zelfwerkzaamheid 

De rol van de burger wordt steeds belangrijker,  

ook als het gaat om bermen. Het kan daarbij  

gaan om meepraten, maar ook om het helpen  

bij het onderhoud en beheer van bermen.  
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23. Eigendom 

Het thema eigendom was in de Kerngroep regelmatig onderwerp van gesprek en 

kwam ook op de werksessies ter sprake. Daarom is het toegevoegd als extra thema. 

In de praktijk is de wegbeheerder lang niet altijd de eigenaar van de berm. Dit speelt 

een rol, onder andere bij beheer en onderhoud. 

 

24. Aanbesteding en contractvorming 

Ook dit thema is toegevoegd naar aanleiding van de gesprekken in de werksessies. 

Onderwerpen die bij dit thema spelen zijn onder andere: 

- RAW1 versus UAV-gc2 

- EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)  

- nieuwe vormen van aanbesteding zoals DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 In 2015 

Zowel tijdens de werksessies als bij het maken van de literatuurlijst is gebleken dat het 

werken met thema’s helpt bij het creëren van overzicht. Ook nodigt het uit om breed te 

denken. In 2015 zal deze indeling, zowel bij het opzetten van werksessies als bij het 

maken van het eindproduct, daarom opnieuw gebruikt worden. Daarbij zal gekeken 

worden of het mogelijk is thema’s te clusteren, om zo nog meer overzicht te creëren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw, is in een fusie in 1987 opgegaan in CROW 

2 Uniforme administratie voorwaarden – geïntegreerde contracten 
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4 De thema’s en de wegcategorieën  

 

4.1 Prioritering van de thema’s  

In de derde werksessie is expliciet aandacht besteed aan de relatie tussen de thema’s en 

de wegcategorieën. Met stickers konden de circa dertig deelnemers aangeven welke 

thema’s zij per wegtype het belangrijkst vinden. De thema’s ‘veiligheid’ en ‘kosten/ 

beheerbaarheid’ hoefden zij niet te stickeren, omdat de relevantie daarvan evident is.  

 

De resultaten zijn hierna schematisch weergegeven. Op 10 november waren de thema’s 

parkeren, omgeving van de berm, eigendom en contracten/aanbesteding nog niet 

toegevoegd. Daarom staan er niet vierentwintig maar twintig thema’s in het schema.  

 

Voor een weergave van het gesprek tijdens de werksessie naar aanleiding van de 

resultaten, zie Bijlage C (verslag werksessie 10 november).  

 

 

 
 

Erftoegangswegen                     

1. Veiligheid                     

2. Constructie/schouders van de weg                     

3. Wegmeubilair, kastjes, etc                      

4. Kabels en leidingen (ondergronds)                     

5. Waterafvoer                     

6. Openbare verlichting en V.R.I.’s                      

7. Sturing rijgedrag en geleiding                      

8. Vervuiling                       

9. Energie en klimaat                     

10. Landschap                     

11. Ecologie (wat wel wat niet in de berm)                     

12. Gezondheid (geluid, fijnstof, etc.)                     

13. Regelgeving                     

14. Richtlijnen                     

15. Soorten weggebruikers                     

16. Innovatie                     

17. Integraliteit                     

18. Kosten/beheerbaarheid                     

19. Duurzaamheid                     

20. Burgers, participatie, zelfwerkzaamheid                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
Bermenproject, eindverslag 2014  14 van 54 

 

Gebiedsontslutingswegen                     

1. Veiligheid                     

2. Constructie/schouders van de weg                     

3. Wegmeubilair, kastjes, etc                     

4. Kabels en leidingen (ondergronds)                     

5. Waterafvoer                     

6. Openbare verlichting en V.R.I.’s                      

7. Sturing rijgedrag en geleiding                      

8. Vervuiling                       

9. Energie en klimaat                     

10. Landschap                     

11. Ecologie (wat wel wat niet in de berm)                     

12. Gezondheid (geluid, fijnstof, etc.)                     

13. Regelgeving                     

14. Richtlijnen                     

15. Soorten weggebruikers                     

16. Innovatie                     

17. Integraliteit                     

18. Kosten/beheerbaarheid                     

19. Duurzaamheid                     

20. Burgers, participatie, zelfwerkzaamheid                     

 

 

Stroomwegen                     

1. Veiligheid                     

2. Constructie/schouders van de weg                     

3. Wegmeubilair, kastjes, etc                     

4. Kabels en leidingen (ondergronds)                     

5. Waterafvoer                     

6. Openbare verlichting en V.R.I.’s                      

7. Sturing rijgedrag en geleiding                      

8. Vervuiling                       

9. Energie en klimaat                     

10. Landschap                     

11. Ecologie (wat wel wat niet in de berm)                     

12. Gezondheid (geluid, fijnstof, etc.)                     

13. Regelgeving                     

14. Richtlijnen                     

15. Soorten weggebruikers                     

16. Innovatie                     

17. Integraliteit                     

18. Kosten/beheerbaarheid                     

19. Duurzaamheid                     

20. Burgers, participatie, zelfwerkzaamheid                     

 

 

4.2 In 2015 

De voorgaande schema’s maken duidelijk welke thema’s het meest belangrijk worden 

gevonden in relatie tot bermen. Ook geven ze inzicht in de verschillen tussen de 

wegtypen. Deze informatie zal gebruikt worden bij het maken van het eindproduct. 
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5 Wegcategorieën 

 

5.1 Erftoegangswegen 

Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, is in de  

werksessie van 10 november aandacht besteed  

aan de drie wegtypen: erftoegangswegen  

(ETW), gebiedsontsluitingswegen (GOW) en  

stroomwegen (SW).  

 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste  

aandachtspunten, ontwikkelingen en dilemma’s  

bij ETW. Er is daarbij specifiek gekeken naar het  

aspect onderhoud en beheer.  

 

 

Aandachtspunten  Toelichting  

Landbouwverkeer  Dit zware verkeer veroorzaakt schade aan de berm.  

Smalle bermen (en wegen) Vaak zijn de bermen smal en is er ruimtegebrek. Ook de wegen zijn 

vaak smal, waardoor inhaalplekken en passeerplekken nodig zijn. 

Fundering  Het gaat bij ETW vaak om oude structuren die verbreed zijn, de 

fundering van de weg is smaller dan de laag er bovenop. Dit heeft 

gevolgen voor de berm (afbrokkelen van de weg). 

Draagkracht Dit hangt samen met hiervoor genoemde punten: smalle wegen, 

smalle bermen, brede landbouwvoertuigen. 

Veel objecten in de berm Bomen, paaltjes, afscheidingen van privépercelen, etc. 

Nieuwe ontwikkelingen  Toelichting 

Versteviging van de berm Met duurzame materialen, zonder dat de weg visueel breder wordt. 

(Dat moet voorkomen worden, want dan gaan mensen harder rijden). 

Meer aandacht voor fietsveiligheid  

Ecologisch bermbeheer  Met name door verschraling. 

Natuurlijk sturen  Verkeer afremmen door (visuele) versmalling van de weg, passend in 

het landschap. 

Versobering  Borden weghalen zodat de belangrijke borden meer opvallen. Minder 

obstakels bespaart bovendien kosten bij het beheer. 

Conflicten/dilemma’s  Toelichting 

Burgers die het heft in eigen hand 

nemen  

Bijv. zelf bomen en struiken planten, snoeien, maaien of betonblokken 

plaatsen. Soms verrichten burgers extra onderhoud omdat ze 

ecologisch bermbeheer rommelig vinden.  

Eigendom niet bij wegbeheerder Beheer is lastiger als de wegbeheerder niet eigenaar is van de grond. 

Bij sommige wegbeheerders is 50% van de bermen in handen van 

particulieren. 

Verschillen in visie binnen de 

organisatie 

De een wil vooral veiligheid, de ander groen en/of toerisme. Bij ETW 

speelt dit conflict meer dan bij andere typen wegen.  

Sluiproutes, oneigenlijk verkeer  

Niks doen versus veiligheid Soms wordt er niks gedaan met als idee: “als er sporen in de berm 

staan, zien weggebruikers dat het een zachte berm is, ze extra op 

moeten letten en de uitwijkplekken moeten gebruiken.” Maar wat als 

er dan toch een ongeluk gebeurt?  
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5.2 Gebiedsontsluitingswegen  

Hieronder volgt een overzicht van de  

belangrijkste aandachtspunten,  

ontwikkelingen en dilemma’s bij GOW.  

Er is daarbij specifiek gekeken naar het  

aspect onderhoud en beheer. Wat opvalt  

is dat de aspecten die hier genoemd zijn 

vaak gelden bij alle wegtypen, niet alleen  

bij GOW. 

 

   

 

 

 

Aandachtspunten  Toelichting  

Financiën Beperkende factor als je maatregelen wilt treffen. Elk soort beheer 

brengt een ander kostenplaatje mee.  

Burgers betrekken bij het proces Dit heeft meerdere kanten: sommige burgers willen een strak gazon, 

anderen juist meer natuur. 

Integraliteit Kijken naar verschillende aspecten van de berm: draagkracht van de 

berm, ecologie, etc. 

Landschap en cultuurhistorie Ook aandacht geven aan ruimtelijke kwaliteit, kunst, beplanting, etc. 

GOW i.r.t. landbouwvoertuigen Grote machines mogen niet op de provinciale wegen en moeten 

daarom over kleine wegen die er niet op ingericht zijn. Is het slim om 

de regels te verruimen? 

Nieuwe ontwikkelingen  Toelichting 

Duurzaamheid Een voorbeeld hiervan is bermmaaisel gebruiken als biomassa 

Vermarkting  De markt speelt een steeds grotere rol. 

Versobering Er komt meer aandacht voor soberheid, onder andere minder borden 

plaatsen. 

Materialen Voorbeelden: 

- nieuwe oplossingen voor bermverharding 

- kleiner en lichter onderhoudsmateriaal, waarmee je ook 

fietspaden kunt beheren.  

Integrale benadering  

Conflicten/dilemma’s  Toelichting 

Reclame-uitingen en kunst Vooral op rotondes is er wildgroei, doordat marktpartijen hier  

regelmatig het beheer overnemen. Past dat wel in het wegbeeld? 

Verkeersveiligheid versus de rest Hoe kun je voor verkeersveiligheid zorgen en daarbij de andere 

aspecten niet uit het oog verliezen? 

Conflicterende belangen Van wegbeheerder, boeren, bedrijven en burgers. Bijvoorbeeld: de 

één doet iets tegen Japanse duizendknoop en de ander niet. Of er is 

ecologisch bermbeheer en een boer klaagt over het uitzaaien van het 

fluitenkruid.  

Onderhoud versus eisen 

doorstroming 

Voor onderhoud moet de weg afgezet worden. Daardoor wordt de 

doorstroming minder. Hoe vaak wil je dat laten gebeuren? Daar moet 

je bij de aanleg al rekening mee houden.  

Bermmonumenten  Sta je dit soort monumenten (na een dodelijk ongeval) wel of niet toe 

in de berm, en zo ja onder welke voorwaarden.  
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5.3 Stroomwegen 

Hieronder volgt een overzicht van de  

belangrijkste aandachtspunten,  

ontwikkelingen en dilemma’s bij SW.  

Er is daarbij specifiek gekeken naar het  

aspect onderhoud en beheer. 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten  Toelichting  

Zichthoeken Belangrijk aspect om rekening mee te houden. 

96a en 96b Maatregelen bij werk in uitvoering. 

Conflicterende functies Hoe prioriteer je als een berm conflicterende functies heeft? 

Beheer middenberm Zeker bij de middenberm is het belangrijk dat er gekozen wordt voor 

een inrichting die goed te beheren is.  

Faunabeheer Maatregelen en voorzieningen op dit gebied. 

Nieuwe ontwikkelingen  Toelichting 

Biomassa Bermafval wordt vaker gebruikt om energie mee op te wekken.  

Life cycle costing Methodiek die de financiële kosten en baten in kaart brengt van 

een product of dienst die investeringskosten, beheers- en 

onderhoudskosten en 'sloopkosten' onderling vergelijkbaar maakt. 

Gebiedsgericht aanbesteden  

Bezuinigingen  Je moet meer doen voor hetzelfde budget of hetzelfde met minder 

budget. 

Ecosysteem diensten Nieuwe producten op het gebied van onder andere ecologische 

verbindingen en geluidsreductie. 

Conflicten/dilemma’s  Toelichting 

Ecologisch beheer i.r.t. budget Beperking van het budget gaat soms ten kosten van ecologisch 

bermbeheer. 

Aanleg versus beheer Dit punt heeft twee aspecten: 

- financieel: keuzes gemaakt bij de aanleg kosten soms veel 

geld bij beheer of zijn zelfs onuitvoerbaar 

- ruimte: is er bij de aanleg rekening mee gehouden dat er 

ruimte nodig is voor beheer en onderhoud 

Noot: dit aspect speelt bij alle wegtypen! 

Watercompensatie versus 

veiligheid 

 

Zichtlocaties langs wegen  Dit kan horizonvervuiling met zich meebrengen. 

 

 

5.4 In 2015 

Het onderscheid tussen ETW, GOW en SW is een wezenlijk en praktisch goed bruikbaar 

onderscheid als het gaat om bermen. In het eindproduct zal, bij het ontsluiten van de 

informatie, dit onderscheid dan ook een belangrijke rol spelen. 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Product_(economie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dienst_(economie)
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6 Overige indelingen 

 

6.1 Bermen binnen de bebouwde kom 

Bij de werksessies is onderscheid gemaakt tussen bermen binnen en buiten de bebouwde 

kom. Al snel werd een groot verschil zichtbaar. Voor de sessies over bermen buiten de 

bebouwde kom stroomden de aanmeldingen binnen. Bij de sessies over bermen binnen 

de bebouwde kom bleef het stil. Nadat circa duizend mailtjes waren verzonden en de 

sessies over ontwerp/aanleg en beheer/onderhoud waren samengevoegd tot één sessie 

stond de teller op twintig deelnemers. Uiteindelijk waren er tien deelnemers aanwezig.  

 

Tijdens de werksessie van 4 november, die ondanks (of dankzij?) het beperkt aantal 

deelnemers erg waardevol was, is deze beperkte belangstelling aan de orde geweest.  

Als mogelijke redenen werden genoemd: 

 Bermen binnen de bebouwde kom worden vaak als groen(stroken) gezien en niet 

als bermen. 

 Er zijn veel verschillende disciplines mee bezig, er is niet één functionaris die je er 

op kunt aanspreken. 

 De (groene) berm wijkt makkelijk voor iets anders, door gebrek aan geld of ruimte.  

 

Het gegeven dat het erg lastig blijkt te zijn om wegbeheerders en experts te verzamelen 

rond het onderwerp bermen binnen de bebouwde kom en dat er weinig belangstelling lijkt 

te zijn voor dit onderwerp maakt dat de Kerngroep zich in 2015 hierop moet gaan 

beraden. Op welke manier wordt het onderscheid tussen bermen binnen en buiten de 

bebouwde kom meegenomen in het eindproduct? En gaat het daarbij specifiek over 

bermen binnen de bebouwde kom of ook over groenstroken? In 2015 wordt dit verder 

uitgewerkt.  

 

Op de werksessie van 4 november kwam een aantal onderwerpen naar voren, die in de 

sessies over bermen buiten de bebouwde kom niet of veel minder klonken. Deze zijn in 

het schema op de volgende pagina weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Ecologisch bermbeheer in de  

                      gemeente Amersfoort 

                      (foto uit rapport van A.Schouten)  
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Aandachtspunten  Toelichting  

De berm is wat overblijft Vaak zijn er zoveel claims op de ruimte en moeten er zoveel functies 

een plek krijgen, dat er geen ruimte is voor de berm als berm. 

Berm versus groenstrook Wat is berm en wat is groenstrook? Dit is een belangrijk onderscheid, 

want in een groenstrook mag volgens de modelverordening APV niet 

geparkeerd worden en in de berm wel. Er is verschil van mening over 

welke definities juist zijn. 

Beleving, leefomgeving De berm kan zorgen voor een betere leefomgeving. Dit geldt voor 

zowel weggebruikers als bewoners. Een mooie berm kan het 

visitekaartje zijn van een gemeente. 

Veiligheid Veiligheid speelt ook binnen de bebouwde kom een rol, maar dan 

anders. Het gaat hier meer om uitritten, zichtlijnen, doorsteken.  

Nieuwe ontwikkelingen  Toelichting 

Natuur naar de stad brengen Een groeiende aandacht voor ecologie en de rol die bermen binnen de 

bebouwde kom hierbij kunnen spelen, o.a. voor de biodiversiteit.  

Parkeren in de berm Door ruimtegebrek en een groeiend aantal auto’s worden bermen 

steeds vaker als parkeerplaats gebruikt.  

Sponsoring van rotondes Rotondes worden steeds vaker beheerd door marktpartijen. Dit kan 

leiden tot excessen of tot rotondes die gebiedsvreemd zijn. 

Het is dus belangrijk om goed te beschrijven wat wel en wat niet mag. 

Burgers mondiger, politiek 

gevoeliger 

Als de burgers willen dat het parkeerplaats wordt in plaats van een 

groene berm, dan stemt de politiek daarmee in.  

Conflicten/dilemma’s  Toelichting 

Natuurwaarde versus 

hondenuitlaat 

De berm wordt vaak als hondenuitlaatplek gebruikt, dit komt de 

natuurwaarde niet ten goede.  

Ruimtegebrek Je wilt wel, maar er moet zoveel meer (fietspad, voetgangers, 

bushalte). Bovendien is de bestemming van de grond 

verkeersdoeleinden. Het verkeer blijft leidend (wegprofiel). Soms is er 

minder berm, omdat de grond meer oplevert als bouwgrond.   

Burgerparticipatie en  

zelfwerkzaamheid  

Wat laat je burgers wel doen en wat niet? Advies: huur iemand in die 

het begeleidt.  

Strooizout Je kunt een mooie berm aanleggen, maar na twee jaar strooien is 

daar vaak weinig van over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           

                           
                        Rotonde in Waddinxveen 
                        (foto B. Tamerus) 
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6.2 Bermen buiten de bebouwde kom  

Voor de werksessies over bermen buiten de bebouwde kom was veel belangstelling. De 

belangrijkste resultaten van de sessie over beheer en onderhoud (10 november) zijn 

besproken in hoofdstuk vijf. Hieronder worden kort de belangrijkste resultaten 

weergegeven van de werksessie van 20 oktober, over ontwerp en aanleg van bermen 

buiten de bebouwde kom.  

 

Aandachtspunten  Toelichting  

Functies van de berm Vooraf moet helder in beeld worden gebracht welke functies de berm 

krijgt. En hoe deze functies optimaal gestapeld kunnen worden. (o.a. 

door zonering: waar komt wat).  

Verkeersveiligheid i.r.t. andere 

thema’s 

Hoe zorg je ervoor dat er niet alleen aandacht is voor 

verkeersveiligheid, maar ook voor andere thema’s zoals bijvoorbeeld 

landschap. 

Ruimtelijke kwaliteit, inpassing in 

het landschap 

 

Kosten en beheerbaarheid Bij het ontwerp en de aanleg dient gekeken te worden naar de 

beheerbaarheid.  

De draagkracht van de berm   

Waterafvoer/waterberging  Met de verandering in het klimaat wordt dit aspect steeds belangrijker. 

Nieuwe ontwikkelingen  Toelichting 

Natuurlijk sturen  Rijgedrag beïnvloeden door de inrichting van de berm, bijv. als de weg 

smaller lijkt wordt er minder hard gereden.  

Steeds vaker steile en hoge taluds  

Sobere inrichting van de berm Minder elementen in de berm, vanuit bezuinigingen maar ook vanuit 

ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. 

DBFM aanbesteding Het idee hierachter is dat het goedkoper is en de markt ruimte geeft 

voor innovatie. 

Halfverhardingen  Halfverhardingen worden steeds vaker toegepast. 

Veranderende verkeersstroom Er komen steeds slimmere auto’s, waardoor de obstakelvrije zone op 

den duur niet meer nodig zal zijn.  

Verlichting  Minder verlichting of andere verlichting (bijv. vleermuisvriendelijk).  

(Houten) geleiderails i.p.v. hagen Omdat er te weinig ruimte is om een haag aan te planten. 

Verkeer wordt groter en zwaarder De berm is steeds vaker te smal.  

Kunstgras in de berm  

Conflicten/dilemma’s  Toelichting 

Functies van de berm Soms conflicteren de verschillende functies van de berm. 

Beheerders te laat erbij betrokken Beheerders worden te laat of niet betrokken bij planvorming en 

ontwerp. 

Obstakelvrije zone versus 

verkeersveilgheid 

Obstakelvrij betekent niet per definitie dat het daardoor veiliger is. 

Het is belangrijk het te koppelen aan de maximale snelheid en het 

type weg.  

Bomen  Bomen leveren vaak conflicten op. Met de obstakelvrije zone, maar 

ook met bijvoorbeeld kabels en leidingen. Soms is het juist veiliger om 

bomen te laten staan, bijv. als bescherming voor fietsers.  

DBFM aanbesteding Hoe bewaak je de kwaliteit en kun je blijven sturen?  

Minder geld versus kwaliteit  Dit dilemma vraagt om innovatie, daagt uit nieuwe dingen te 

bedenken. 

Ruimtegebrek Soms is er te weinig ruimte om aan de richtlijnen te kunnen voldoen. 
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6.3 Ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud 

Het onderscheid tussen de verschillende fasen, met name ontwerp/aanleg en 

beheer/onderhoud is logisch. Zo logisch zelfs, dat het mede de basis vormde voor de 

invulling van de werksessies. Het onderscheid tussen ontwerp/aanleg enerzijds en 

beheer/onderhoud anderzijds komt naar voren in verschillende aspecten. 

 

 Tijd:     ontwerp/aanleg en beheer/onderhoud zijn in tijd twee gescheiden  

fasen, eerst ontwerp/aanleg, daarna beheer/onderhoud 

 Organisatie: in de praktijk zijn het vaak andere afdelingen en disciplines die 

zich met de fasen bezighouden en erbij betrokken zijn 

 Personen:  dit heeft tot gevolg dat het vaak verschillende mensen zijn 

 Budgetten:   ontwerp/aanleg en beheer/onderhoud hebben meestal hun eigen  

     budget en begroting  

 

Er is dus een duidelijke onderscheid tussen ontwerp/aanleg en beheer/onderhoud. In de 

praktijk wordt dit vaak als een probleem ervaren en als een bron van conflicten. Voor de 

mensen van ontwerp/aanleg is het frustrerend dat hetgeen aangelegd is, vervolgens niet 

wordt beheerd zoals zij willen. Voor mensen van beheer/onderhoud is het frustrerend dat 

er bermen worden ontwerpen en aangelegd, waarvan het beheer en onderhoud soms erg 

kostbaar, lastig of zelfs onmogelijk is. 

 

Een voor de hand liggende oplossing is afstemming in een vroeg stadium, dus beheer en 

onderhoud al in de ontwerpfase betrekken bij het proces. Helaas gebeurt dit nog lang niet 

altijd, zo bleek tijdens de werksessies.  

 

Hoewel het onderscheid ontwerp/aanleg en beheer/onderhoud evident is, zal dit bewust 

niet worden gebruikt als eerste selectiecriterium. Als er bijvoorbeeld een kennisbank komt, 

met als entree een pagina waarop je zaken kunt aanklikken (thema’s, wegtypen) dan zal 

het onderscheid ontwerp/aanleg en beheer/onderhoud daar niet bijstaan. De reden 

hiervoor is dat het eindproduct van het bermenproject juist wil uitnodigen om integraal te 

werken. En om dus, bij het maken van het ontwerp, al rekening te houden met het latere 

beheer en onderhoud. Doel is om deze zaken met elkaar te verbinden. Om die reden 

zullen ze niet bij het voorportaal al gescheiden worden.  

 

6.4 In 2015  

Bij het ontsluiten van de informatie zal het onderscheid tussen bermen binnen en buiten 

de bebouwde kom worden meegenomen. Op welke manier dit zal gebeuren wordt nog 

bekeken. Het onderscheid tussen ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud zal bewust niet 

als eerste selectiecriterium worden gebruikt.  

Het is een overweging om bij het ontsluiten van de kennis onderscheid te maken tussen 

de verschillende wegbeheerders. Of dit zinnig is wordt in 2015 onderzocht.  
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7 Product 2015 

 

7.1 Wat wil de eindgebruiker 

Toen het idee voor het bermenproject ontstond, werd er door de initiatiefnemers van 

uitgegaan dat het eindproduct een boek zou zijn. In korte tijd is er echter veel veranderd. 

De digitalisering zet in rap tempo door en het is steeds minder vanzelfsprekend dat 

informatie ontsloten wordt via een (gedrukt) boek. Een veelheid aan nieuwe online 

vormen wordt ontwikkeld. 

 

De opdracht voor 2014 was, naast het maken van een literatuuroverzicht en verzamelen 

van kennis, om meer duidelijkheid te krijgen over de vorm van het eindproduct. Deze 

vraag is in de drie werksessies expliciet aan de orde gebracht en besproken met de 

deelnemers als zijnde de toekomstige gebruikers van het product. Deze gesprekken 

leverden een duidelijk beeld op.  

 

A. Wat betreft de vorm 
 

 De eindgebruikers kiezen vrijwel unaniem voor online informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat hierbij niet om een boek dat online is geplaatst, maar om een vorm die 

past bij online informatie zoeken. De gebruikers willen daarbij een duidelijke 

structuur en opbouw van het eindproduct en tevens kunnen werken met 

zoektermen.  
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B. Wat betreft de inhoud 
 

Ook wat betreft de inhoud van het eindproduct zijn er enkele duidelijke 

conclusies te trekken: 

o Er is behoefte aan een duidelijke beschrijving van wat er allemaal speelt bij 

bermen en wat de samenhang is tussen al deze aspecten. 

o Praktijkvoorbeelden kunnen daarbij verhelderend werken. 

o Het is belangrijk dat het eindproduct niet alleen tekst maar ook veel 

beelden bevat. 

o Men heeft geen behoefte aan een databank met daarin alle literatuur. Men 

wil dat er al een ‘slag’ is gemaakt: dat de essentie van onderwerpen en de 

onderlinge verbindingen helder worden gemaakt.  

o Het eindproduct is geen richtlijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Eerste ideeën eindproduct   

De gesprekken met de toekomstige gebruikers leverden een eerste beeld op. In de 

Kerngroep en met experts van CROW is dit verder besproken en geconcretiseerd.  

Op deze manier is een beeld gevormd van het eindproduct dat in 2015 gemaakt zal 

worden. Essentiële punten daarbij zijn: 

 

 Nadruk op kennisverbreding 

De nadruk ligt op het verbreden van kennis en uitnodigen tot integraal denken en 

werken. Als een expert informatie zoekt over zijn eigen werkveld, zal hij/zij wellicht 

geen nieuwe informatie aantreffen (geen verdieping van kennis). De kennismodule 

nodigt uit om juist (ook) te kijken naar andere werkvelden en daar kennis over te 

verwerven (verbreding van kennis).  

 

 Startpagina met aanklikopties 

Gedacht wordt aan een online kennismodule, waarbij op de ‘startpagina’ zaken 

wel of niet aangeklikt kunnen worden door de gebruiker. Op die manier kan er 

naar informatie gezocht worden. Daarnaast kunnen zoektermen worden gebruikt.  

De hoeveel aanklikopties wordt beperkt en er wordt niet gewerkt met een 

stroomschema, juist om ‘breed’ te blijven kijken. 

Zoals in de voorgaande hoofdstukken is beschreven zullen de vierentwintig 

thema’s een belangrijke rol spelen bij het ontsluiten van de kennis.  
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Ook het onderscheid tussen de verschillende wegtypen zal gebruikt worden op de 

‘startpagina’. Het onderscheid ontwerp/aanleg/inrichting en beheer/onderhoud 

wordt bewust niet gebruikt, evenals het onderscheid tussen de verschillende 

soorten bermen. Over het onderscheid binnen de bebouwde kom/buiten de 

bebouwde kom wordt in 2015 een besluit genomen.  

 

 Bijbehorende brochure o.i.d. 

Er wordt naar gestreefd om, naast het hoofdproduct, een brochure of een ander 

‘klein’ product te maken. Dit kan gebruikt worden om de aandacht te vestigen op 

de kennisbank over bermen en deze te promoten. Kernbegrippen die horen bij een 

dergelijk product zijn: beknopt, duidelijk, aantrekkelijk en wervend.  

 

7.3 In 2015 

Volgend jaar wordt het eindproduct ontwikkeld. Hierbij worden ook in 2015 de toekomstige 

gebruikers betrokken. Daarnaast is nauwe afstemming op andere producten die 

ontwikkeld worden door CROW noodzakelijk en wenselijk.  
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Bijlage A – verslag werksessie 29 oktober 2014 

 

ONTWERP BERMEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM 
 

Deelnemers  

Wim Hauptmeijer Hauptmeijer Verkeer 

Bert Dijkstra Provincie Overijssel 

Ton Brands Provincie Limburg 

René Roijen Provincie Limburg 

Henk Hennink  RWS / GPO 

Bart Steens Provincie Noord-Brabant 

Freek van Gestel RWS/Zuid Nederland 

Jan den Hertog RWS/West Nederland Noord 

Geert Fleuren Provincie Gelderland 

Joris van der Vet Eelerwoude 

Rob van Dijk  Eelerwoude 

Barend Tamerus Politie 

Jos Langkamp Provincie Groningen  

Peter Rijnbeek Provincie Zuid-Holland 

Gerrit van Leeuwen           Provincie Zuid-Holland 

Rens Verbunt                    Provincie Zuid-Holland 

Kees Bergen                     Provincie Zuid-Holland 

Gilbert van Beusekom Hhrs van Schieland en Krimpenerwaard 

Marco Weijland Hhrs van Schieland en Krimpenerwaard 

Erik Mansvelder Grontmij 

Peter Jan Keizer RWS/WVL 

Dick Kerkhof Waterschap Hollandse Delta 

Ingrid Bakker Waterschap Hollandse Delta 

Wiek Timmermans Gemeente Ede 

Ronald van Heerde RWS/Midden Nederland Noord 
 
Organisatie  

Marleen Hovens CROW 

Daaf de Kok de Kok & partners 

Beatrijs Oerlemans de Kok & partners 

Wendy Kuiper de Kok & partners 
 
 

PARALELSESSIE 1 

Groep 1 
Deelnemers: 
Jos Langkamp, Joris van der Vet, Freek van Gestel, Ton Brands, Barend Tamerus, Jan den 
Hertog, (Daaf de Kok) 
 
Expertises: 
Meerderheid expert op het gebied van groen/natuur/landschap. 
Twee personen (Jos Langkamp, Barend Tamerus) tevens expert op het gebied van civiele 
techniek/verkeerskunde/projectcoördinatie. 
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AANDACHTSPUNTEN Eventuele toelichting 

Eigendom versus beheer van de berm  

Bermen die in beheer zijn van verschillende 
beheerders 

Bijv. waterschap heeft schouwpad nodig bij 
berm van andere beheerder. 
Vraagt om integrale aanpak  

Obstakelvrije zone versus verkeersveiligheid  Belangrijk om dit te koppelen aan de snelheid en 
het type van de weg. Obstakelvrij betekent niet 
per definitie dat het veilig is.  

Nieuwe aanleg versus reconstructie Bomen staan elke keer ter discussie. Dit thema 
komt vaak terug. 

Creativiteit moet stimuleren Veiligheid i.r.t. de andere thema’s  

Waar ligt de verantwoordelijkheid van de 
wegbeheerder en tot waar 

 

Geen goed inzicht in statische informatie O.a. over ongevallen e.d. 

Faunavoorzieningen   

 
 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN  Eventuele toelichting 

Halfverhardingen langs de weg worden steeds 
meer toegepast 

Vergevingsgezinde weg 

Steeds vaker steile en hoge taluds  Wordt gezien als een negatieve ontwikkeling 

Essentiële kenkenbaarheidskenmerken (EHK) 
van de weg 

Opmerking M. Hovens: dit begrip is ondertussen 
vervangen door basiskenmerken wegontwerp 

Natuurlijk sturen Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen 
veiligheid en landschap 

Sobere inrichting van de berm Minder elementen in de berm 

Meer aandacht voor de weggebruikers  

Meer onderscheid in daginrichting en 
nachtinrichting 

 

Sociale veiligheid en bermen  

Participatie wordt meer standaard  

 
 

DILEMMA’S / CONFLICTEN  Eventuele toelichting 

Beheerders worden te laat of niet betrokken bij 
planvorming en ontwerp 

 

Integratie met andere overheidsdoelen en 
andere instanties  

Dit vraagt om communicatie met alle 
stakeholders, bijv. ook natuurmonumenten 

Verrommeling van de wegberm o.a. door reclame en informatieborden 

Zichtlocaties in relatie tot bermen en 
bermbeheer 

 

Kabels en leiding i.r.t. ecologisch beheer en de 
gehele berm 

 

Uitwegen (parallelstructuur)  

Ontwerp versus beheer   

 
 

Groep 2 
Deelnemers: 
Rob van Dijk, Wim Hauptmeijer, Bert Dijkstra, Ronald van Heerde, Gerrit van Leeuwen, Peter Jan 
Keizer, (Beatrijs Oerlemans) 
 
Expertises: 
Meerderheid expert op het gebied van groen/natuur/landschap. 
Een persoon (Wim Hauptmeijer) tevens expert op het gebied van civiele 
techniek/verkeerskunde/projectcoördinatie. 
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AANDACHTSPUNTEN Eventuele toelichting 

Functie(s) van de berm Dit moet vooraf helder in beeld worden 
gebracht: welke functies zijn het belangrijkst bij 
deze berm? (W. Hauptmeijer) 

Optimale stapeling van functies Hoe kun je functies optimaal combineren, bijv. 
geschikte standplaatsen voor gewenste natuur 
(JP Keizer). Ook zonering speelt hierbij een rol: 
waar komt wat (G. van Leeuwen) 

Ruimtelijke kwaliteit, inpassing in landschap  

Beschikbare gegevens en kennis over de 
ecologische waarde van wat er in de berm 
staat. Het delen van deze kennis. 

RWS heeft een database van waar wat staat: 
Nationale databank beschermde flora en fauna 
(P.J. Keizer). Zeker wat betreft de rode lijst 
soorten is er een leemte (R. van Dijk) 

Ecologie en bodemgesteldheid   

Kosten en beheerbaarheid Bijv. 1x ipv 2x maken. Of bij de aanleg al een 
extra strook voor faunavoorzieningen. Dat is 
veel goedkoper dan een aparte faunapassage. 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN  Eventuele toelichting 

Biomassa o.a. bermmaaisel Vraagt om een ander bermbeheer bijv. vroeger 
maaien 

Stapeling van functies Bijv. planten die oogstbaar zijn voor biomassa 
en tevens de functie hebben van geleiderail (R. 
van Heerde) 

Vanuit duurzaam veilig begroeiing laten 
doorgroeien tot aan de weg als absorptieruimte  

Dit punt wordt ingebracht door W Hauptmeijer 
en levert flink discussie op. 

DBFM aanbesteding: design, build, finance, 
maintain. Contact voor bijv. 30 jaar met 
opdrachtnemer. 

Het idee hierachter is dat het goedkoper is en de 
markt ruimte geeft voor innovatie (P.J. Keizer). 
Ook bij provincies komen dit soort contracten 
steeds vaker voor.  

Veranderende verkeersstroom Bijv. slimme auto’s, waardoor de obstakelvrije 
zone minder nodig is 

Verlichting: minder of andere verlichting  Bijvoorbeeld vleermuisvriendelijke verlichting (R. 
van Dijk) 

Gedragsbeïnvloeding, natuurlijk sturen  Psychologen en kunstenaars kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen (W. Hauptmeijer) 

 

DILEMMA’S / CONFLICTEN  Eventuele toelichting 

Biomassa versus biodiversiteit, landschap Oplossing: maatwerk, kijken op welke bermen 
het wel past 

Obstakelvrije zone versus bomen  Oplossing: evt. haag voor de boom planten of 
riet laten doorgroeien (Opm. P.J. Keizer: riet 
groeit door asfalt heen) 

DBFM contracten versus kwaliteit, hoe kun je 
blijven sturen? 

 

Kunst/natuurlijk sturen versus geen fratsen in de 
berm 

Belangrijk is om vooraf goed af te stemmen met 
de beheerder.  
W. Haubtmeijer: het is belangrijk ook nieuwe 
dingen te doen, niet alleen te denken vanuit de 
kennis die er nu is. 
P.J. Keizer: het is belangrijk ook niet voorbij te 
gaan aan de kennis die er al is! 

Minder geld versus kwaliteit houden Dit dilemma vraagt om innovatie, daagt uit om 
nieuwe dingen te bedenken! 
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Groep 3 
Deelnemers: 
Henk Hennink, Bart Steens, Rens Verbunt, Gilbert van Beusekom, Erik Mansvelder, (Marleen 
Hovens) 
 
Expertises: 
Experts op het gebied civiele techniek/verkeerskunde/projectcoördinatie 

 

AANDACHTSPUNTEN  Eventuele toelichting 

Veiligheid o.a. constructief  

Verschillend gebruik/functies berm  

Draagkracht van de berm Het onderwerp draagkracht speelt erg op dit 
moment. 

De ideale situatie bestaat niet  

De driehoek vorm-functie-gebruik   

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN Eventuele toelichting 

Natuurlijk sturen E. Mansvelder is hier actief mee bezig 

Versobering Er is hierover een project van de provincie 
Overijssel en CROW 

Hufterigheid van weggebruikers en 
aansprakelijkheid 

Je wordt steeds vaker aansprakelijk gesteld 
als wegbeheerder 

Afstemming beheer en onderhoud <-> 
verkeersveiligheid 

Omdat de budgetten omlaag gaan wordt er 
beter nagedacht. Er is betere afstemming en 
keuzes worden bewuster gemaakt.  

Marktwerking  Kom je niet teveel aan de andere kant 
terecht?! 

 

DILEMMA’S / CONFLICTEN Eventuele toelichting 

Verschillende functies van de berm - redresseerstrook 
- Berging 
- plaats voor wegmeubilair 
- parkeerplaats 
- passeerplaats 

De verschillende relaties die er spelen Weggebruiker – Aanwonenden 
Aanwonenden – Wegbeheerder 
Wegbeheerder A – Wegbeheerder B 

Beschikbare ruimte is regelmatig te beperkt In die gevallen kun je bijv. niet aan de 
richtlijnen voldoen 

Bomen  Weghalen roept weerstand op. Bovendien 
geven bomen soms bescherming voor fietsers 
en geeft het geleiding. Als je de bomen 
weghaalt moet je in sommige gevallen 
geleiderails neerzetten. 

Te grote draagkracht van bermen Leidt tot misbruik/ander gebruik, bijv. mensen 
die inhalen/afsnijden via berm 

 
 
 
 
Groep 4 
Deelnemers: 
René Roijen, Dick Kerkhof, Geert Fleuren, Marco Weijland, Kees Bergen, Wiek Timmermans, 
Peter Rijnbeek, (Wendy Kuiper) 
 
Expertises: 
Meerderheid expert op het gebied civiele techniek/verkeerskunde/projectcoördinatie 
Een persoon (Wiek Timmermans) tevens expert op het gebied van groen/natuur/landschap. 
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AANDACHTSPUNTEN Eventuele toelichting 

Draagkracht van de berm Belangrijk voor de verkeersveiligheid 

Onderscheid tussen weg en berm  

Type weg  

Waterafvoer  

Onderhoud Ook door grondeigenaren van aangrenzende 
percelen  

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN  Eventuele toelichting 

Biomassa  

Houten geleiderails i.p.v. hagen Te weinig ruimte voor een haag 

Verkeer wordt groter en zwaarder De berm is steeds vaker te smal 

Rotondes van beton en wegen van beton Overgang van asfalt 

Bermcrite, kunstgras in de berm  

 

DILEMMA’S / CONFLICTEN  Eventuele toelichting 

Verkeersveiligheid versus landschap  

Oud recht Dit speelt bijv. langs wegen bij inwoners en bij 
bedrijven  

Onderhoud versus richtlijn CROW 96B  

Berm in eigendom van derden versus obstakels 
in de berm 

Wat doe je hiermee? Handhaven? 
Sommeren? 

Onderhoud versus verkeersveiligheid Bijv. een gat in de berm. Soms is het goed om 
dat te laten zitten, zodat mensen alert zijn op 
het gevaar 

Overstekend wild versus de Natuurwet  

 
 
 

 
PARALELSESSIE 2 

Groep 1  GOW/SW – nieuw ontwerp 
 
Deelnemers: 
Bert Dijkstra, Henk Hennink, Jan den Hertog, Geert Fleuren, Rob van Dijk, Kees Bergen, Gilbert 
van Beusekom, (Wendy Kuiper)  

 

Plaatsing aandachtspunten, nieuwe ontwikkelingen, dilemma’s in de verschillende fasen 

1. Idee 

Bermen zijn niet in beeld in deze fase, alleen in ruimtelijke zin. 

Hoe ga je van A naar B en dan met name aandacht voor dwangpunten 

Tracéfase: nut en noodzaak 

Budgetten worden bepaald op basis van m2 

Bermen zijn ondergeschikt, het gaat om de ruimtelijke functie, alleen de eis van obstakelvrij wordt 
rekening mee gehouden waar mogelijk ( RWS en provincie) 

Er worden wel tot in detail afspraken gemaakt met omgeving. Dit kan een knelpunt vormen voor de 
Bermen. 

De aandacht gaat vooral naar weerstand en procedures. 

Er zit vaak een grote tijd tussen ideefase en realisatie, bijvoorbeeld de tunnel in Maastricht is al 
bedacht voor de 2e wereldoorlog 

2. Planvorming 

Ook in deze fase gaat het vooral om de ruimtelijke zin van bermen. Bermen zijn minimaal in beeld, 
alleen als natuuraspect en kabels en leidingen. 

Welke natuurwaarden worden aangetast, beoordelen van natuur, Natura 2000 

Bij RWS is soms in deze fase ook de aannemer betrokken. 
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De beheerder wordt bij RWS ook betrokken in deze fase. 

Beplanting in overleg met aanpalende percelen 

Verdiepte ligging 

Flora en fauna, groengebieden koppelen 

4 Tracés worden uitgezet en daar komen plussen en minnen bij op verschillende aspecten. Natuur is 
daar 1 van. 

Gaan we de 13 meter obstakelvrije zone halen?   

In deze fase wordt voor 80% de eindprijs van het product bepaald. 

Ook andere doelen van de weg komen in deze fase aan bod: cultuur monumenten. 

OTB 

Vlek Watercompensatie 

3 Ontwerpen 

Uitwerken van het Tracé 

Aannemer op basis van prijs 
Iedere discipline vecht voor z’n eigen zaak 

Positie van ecologen, afhankelijk van de persoon 

Dialoogfase 

Aannemer betrekken (provincie) 

Verdiepte ligging of geluidsschermen 

Draagkracht 

Biomassa zou in dit stadium of al in een eerder stadium aan de orde moeten komen om het 
succesvol te laten zijn 

Verschil tussen ecologen en ander disciplines, ecologen hebben geen harde cijfers 

Plas Dras, Watercompensatie 

Functioneel ontwerpen, klanteisen ook het beheer 

Natuurlijk sturen is geen optie, geen bomen 

Relatie tussen Ontwerp en Beheer: beplanting betrekken vanaf ontwerp bij provincie. 

3. Ontwerpen 

Functionele eisen t.a.v. veiligheid 

Aannemer betrekken (prv) 

BVP aanbesteding 75% kwaliteit, 25 % prijs 

Duurzaamheid, Co2 maximale terugwinning energie in gebruiksfase scholingsplan 

EMVI 

Controleren wat de aannemer doet 

Engineering materiaalkeuze door aannemer? RWS 

4. Keuzes maken  

Nieuwe manieren van aanbesteden kwaliteit 

5. Uitwerken 

Aannemer detailleert 

Grasmengsel 

Relatie Beheer en Ontwerp 

Biomassa zwerfvuil 

Kabels en leidingen verlichting 

6. Detaillering 

Aannemer loopt stuk MAVA 

7. Uitvoering  

Beheer moet erbij betrokken zijn, gekoppeld aan ontwerp 

Aannemer neemt 30 jaar in beheer, mag hij Olifantengras toepassen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
Bermenproject, eindverslag 2014  32 van 54 

Groep 2   GOW/SW – reconstructie 
 

Deelnemers: 
Erik Mansvelder, Barend Tamerus, Joris van der Vet, Bart Steens, Gerrit van Leeuwen, Peter Jan 
Keizer, Ton Brands, Rens Verbunt, Ronald van Heerde, Peter Rijnbeek, René Roijen, (Daaf) 
 
 
De 3 flappen met de 7 thema’s liggen op tafel. Daaf legt uit wat de bedoeling is en deelt de geeltjes 
uit. De helft van de aanwezigen gaan aan de slag, de andere helft loopt vast. Daaf geeft nadere 
uitleg en iedereen gaat aan de slag met geeltjes. Toch aarzelen verschillende mensen nog. Er 
vinden verschillende discussies plaats. Verschillende casussen worden ingebracht en besproken. 
Tussendoor worden meer geeltjes ingevuld. 
 
Uitgesproken wordt dat de 7 fasen erg door elkaar heenlopen. In elk geval is het niet zo dat als 
stap 1 is afgerond dat dan stap 2 komt etc. Het is meer een iteratief proces. 

 
 

Anders gezegd worden de punten veel meer in een cirkel besproken. Het kan zijn dat je bij welk 
onderdeel van het proces dan ook je weer terug komt bij een eerdere fase. In het begin van het 
proces heb je dat veelvuldig. Later in het proces is dat een stuk minder. 
 
Uitgesproken wordt ook dat de nadruk ligt op de fase Idee. Dat is de fase waarin je veel tijd moet 
besteden en veel moet communiceren met stakeholders en anderszins. Hoe beter je dat doet hoe 
vlotter het proces zal lopen. Helemaal voorkomen kan het nooit. 
Van belang is ook dat de verschillende thema’s op elkaar ingrijpen. Bij invulling van het 1e thema 
doe je afbreuk aan het andere thema. Het is van belang dit vooraf inzichtelijk te hebben. 
 
Uitgesproken is dat veiligheid als eerste komt en de andere thema’s volgend zijn. Hierin is weinig 
prioritering verder in te ontdekken. Uitgesproken is ook dat overheden weinig of minimaal beleid 
maken. En in dat beleid worden weinig of slechts summier keuzes gemaakt. Overheden maken 
meer visies dan beleid. En deze visies worden ook nog elke bestuurlijke periode gewijzigd. 
Daardoor komt er meer druk op reconstructie projecten omdat de niet gemaakte keuzes in het 
project wel gemaakt moeten worden. Zeker in reconstructies waar veelal sprake is van conflicten 
en barrières en waar veelal weinig sprake is van mogelijk heden moeten vaak weerbarstige keuzes 
gemaakt worden. De positie en de drive van de projectleider wordt dan meer en meer bepalend. In 
dat kader komt het regelmatig voor dat bewoners de uitvoerder aanspreken en de uitvoerder 
eigenstandig wijzigingen doorvoert met alle gevolgen van dien. Een verkeerde vorm van 
burgerparticipatie. 
Er ontstonden regelmatig conflicten door spraakverwarring of onduidelijke communicatie. 
Burgerparticipatie was er daar 1 van. Wanneer moet je deze doen, als je het daar over hebt bedoel 
je dan fase 1 of fase 2 en/of 3. De ervaring is dat het vaak beter is om aan burgers keuzes voor te 
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leggen en niet al te veel vrij te denken. Zo ook ze niet laten praten over aspecten als veiligheid 
aangezien dat een uitgangspunt is. 
 

Plaatsing aandachtspunten, nieuwe ontwikkelingen, dilemma’s in de verschillende fasen 

1. Idee 

Bepaal welke functie waar wenselijk is en wat belangrijker is (prioritering) 

Koers bepalen, beleid smart maken: meer groene stroom, meer regenwater vasthouden, veiligere 
weg, minder budget. Eventueel met advies van kansen en bedreigingen 

Goede ambitie bij het idee, liefst gebaseerd op beleid 

Betrekken van gebiedspartijen/stakeholders 

Gaan we alleen onderhouden of ook de inrichting van de berm verbeteren bij de reconstructie? Hoe 
ver ga ik m.b.t. nieuwbouweisen versus bestaande situatie? 

Benchmarken van ontwikkelingen en ‘versterkende’ vakgebieden 

Vergevingsgezindheid, obstakelvrije zone, voldoende veilige verticale elementen 

Burgers betrekken bij idee en planvorming 

Draagkracht van de berm en bergingsruimte 

Verkeersveiligheid versus landschappelijke waarde 

Biomassa 

2. Planvorming 

Integrale aanpak m.a.w. op tijd partners raadplegen/overleg organiseren 

Bepalen/achterhalen van doelen en ambities uit de omgeving. Zoeken naar aansluiting en oplossen 
van conflicten.  

Maak een goed afwegingsinstrument (driehoek wegbeheerder – weggebruiker – aanwonenden) 

Ruimte: wat is er nodig? Wat is beschikbaar?  

Kabels en leidingen 

Bestaande bomen(rij), groen 

3. Ontwerpen 

Betrekken van expertise in de schetsfase: verkeerskundige, wegontwerper, beheerder, ecoloog, 
landschapsontwerper 

Beheerbewust ontwerpen, onderhoudsbeleid geeft een bepaald beeld 

Goede afweging richtlijnen, bewust kiezen: wel of niet afwijken  

Waar zit de ‘ruimte’ in de richtlijnen ten aanzien van maatvoering? 

Welke compenserende maatregelen zijn bruikbaar? Verkeerskundig, civiele, RO/milieu, ecologie 

Waar nodig ecologische verbinding 

Geleiding en verlichting: in de berm of in de weg? 

Afwatering (klimaatsverandering) 

Bomen rooien of laten staan? 

K en L strook 

4. Keuzes maken  

Maak conflicten tussen vooraf gestelde functies inzichtelijk 

Afweging tussen de verschillende (tegenstrijdige) richtlijnen die op en rond bermen gelden 

Wijze van opbouw berm (verharding/draagkracht) 

Onderbouwde keuzes vanuit ontwerpafwegingen  

Zorg voor draagvlak 

Maak duidelijk waarom keuzes gemaakt zijn  

Veel aandacht schenken aan subjectieve onveiligheid en objectieve veiligheid, dat bewust wegen  

Ecologisch bermbeheer 

Berm aanpassen of snelheid aanpassen? 

Inspraak beperken omdat het gaat om GOW of stroomweg buiten de bebouwde kom 

De ontwerpdilemma’s laten sturen op innovatie, herplantplicht, etc 

5. Uitwerken 

Wijze van geleiding van verkeer 

Check bij diverse vakgebieden of de uitwerking correct is (goedkeuring vragen) 

Kunst integreren 

6. Detaillering 

Check bij diverse vakgebieden of de uitwerking correct is (goedkeuring vragen) 
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7. Uitvoering  

Toetsen of ontwerpeisen daadwerkelijk gerealiseerd zijn  

Geen wijzigingen doorvoeren of eisen inwilligen die niet in het plan zijn afgesproken  

Evaluatie effecten  

 
 
 
Groep 3  ETW – reconstructie 
 
Deelnemers:  
Marco Weijland, Dick Kerkhof, Ingrid bakker, Freek van Gestel, Jos Langkamp, Wim Hauptmeijer, 
Wiek Timmermans, Marleen Hovens, (Beatrijs Oerlemans)  
 
 
We beginnen de aandachtspunten die op de flappen staan een plek te geven in het proces. 
Al snel komen we tot de conclusie dat alle aandachtspunten in alle fasen een rol spelen en ook in 
“fase 8”: de beheerfase. Dit geldt ook voor de nieuwe ontwikkelingen en de conflicten/dilemma’s. 
 In alle fasen is het belangrijk om aandacht te hebben voor de verschillende punten. 
 
Als we doorpraten over of dit in de praktijk ook inderdaad het geval is dan blijkt dit niet zo te zijn.  
O, zoals Ingrid aangeeft “Soms werken we aan de reconstructie van een weg en als die af is 
denken we, o ja, er is ook nog een berm!”.  
 
Bij diverse wegbeheerders (gemeente Ede, provincie Groningen, RWS) wordt er vanaf het begin 
integraal gewerkt. Landschap/ruimte, ecologie, verkeer, water, beheer zitten meteen mee aan tafel. 
Vanaf het begin zijn er veel vakdisciplines bij betrokken. Van te voren wordt geïnventariseerd wat 
er speelt. Daarbij kunnen o.a. verkeerstellingen, verkeersongevallen en klachten een rol spelen.  
In sommige gevallen wordt het geld van meerdere disciplines bij elkaar gelegd. Er ontstaat dan een 
totaalpot, er wordt niet meer puur sectoraal gekeken. Dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om 
het geld niet aan asfalt maar aan groen uit te geven. Of om geen stenen te gebruiken maar een 
haag te planten. Dit werkt echter niet overal zo. Bij sommige beheerders is het geld gelabeld.  
 
Naast de inbreng van de verschillende vakdisciplines spelen er soms beleidszaken. 
Voorbeeld Wim Hauptmeijer: een gemeente waarbij in het beleid was vastgesteld dat het profileren 
als aantrekkelijke gemeente belangrijk was. In dat geval zaten ook mensen vanuit recreatie aan 
tafel en werd er vanuit die hoek geld bijgedragen. Bij de provincie Groningen is er vanuit beleid 
extra aandacht voor energie en voor mobiliteit/afwikkeling. Bij hoogheemraadschap Schieland en 
de Krimpenerwaard is er extra aandacht voor de Flora en Faunawet en voor samenwerking met 
provincies om de verbindingszones in stand te houden.  
 
Wat maatgevend is bij de reconstructie is vooral ook afhankelijk van deze specifieke berm. 
Soms staan er historische bomen in de berm en wordt er daarom voor gekozen om de kabels en 
leidingen in het midden van de weg te leggen. In dat geval is de boom maatgevend. In een ander 
geval kan bijvoorbeeld een aardgasleiding maatgevend zijn.  
 
Gemaakte opmerkingen die verder nog van belang zijn: 

 Neem de berm als uitgangspunt in plaats van de weg. 

 Het begint altijd met het bepalen van de functies van de berm (fase 0). 

 Het maken van een plan start met het uitvoeren van een inventarisatie: welke planten en dieren 
leven er in deze berm (ecologische scan). 

 Het maken van keuzes is iets van in elke fase terugkomt, is cyclisch. 

 Burgerparticipatie gaat een rol spelen, wijkgericht werken.  

 Met name de bermen van RWS lenen zich voor bloeiende bermen (boek P. Zonderwijk) omdat 
deze bermen over het algemeen weinig obstakels hebben, zo vinden meerdere deelnemers. 
Bij RWS is echter een versoberingsslag gaande.  

 Er is een bedrijf dat op basis van grondonderzoek een zadenmengsel samenstelt dat past bij de 
grond en bovendien weinig onderhoud vraagt vanwege het natuurlijk evenwicht. www.heem.nl  

 

http://www.heem.nl/
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GEDACHTEWISSELING EINDPRODUCT BERMENPROJECT 

 
Vorm 

 Een overgrote meerderheid kiest voor online informatie, circa zes mensen kiezen voor een boek 
+ online informatie. 

 Men wil zowel zoektermgericht als een duidelijke opbouw. 

 
Inhoud/invulling 

 Casussen worden door veel mensen belangrijk gevonden. 

 Het discussieplatform scoort minder, wel geven enkele mensen aan behoefte te hebben aan 
een kennisplatform om contact te houden en zo de kennis up to date te houden.  

 Het wordt geen richtlijn, wel zal verwezen worden naar bestaande richtlijnen.  

 Men vindt het belangrijk dat men weet op welke manier je kunt afwijken van bestaande 
richtlijnen: hoe kun je dit verdedigen? 

 Iemand geeft aan behoefte te hebben aan een inspiratieboek.  

 
OVERIGE OPMERKINGEN / RELEVANTE INFORMATIE 

Deelnemers geven aan dat ze het een waardevolle bijeenkomst vonden. Het is interessant om te 
horen wat er bij andere organisaties speelt als het gaat om bermen. Ook is het voor sommige 
mensen een eye-opener dat er zoveel tegengestelde ideeën zijn.  
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Bijlage B – verslag werksessie 4 november 2014 

 

BERMEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM 
 
 

Deelnemers  

Aart van Egteren Gemeente Amersfoort 

Joop van de Bunt Gemeente Amersfoort 

Renée van Assema Gemeente Amersfoort 

John Neefjes Gemeente Medemblik 

Ernst Jan Mulderij Gemeente Apeldoorn 

Hein den Hartog Gemeente Arnhem 

Ton Brands Provincie Limburg 

Erik Mansvelder Grontmij 

Ad Schoutens  Gebiedsuitvoerder 

Barend Tamerus Politie 

  

Organisatie  

Marleen Hovens CROW 

Daaf de Kok de Kok & partners 

Beatrijs Oerlemans de Kok & partners 

 
 
 

PARALELSESSIE 1 
 
Groep 1 
Deelnemers: Ernst Jan Mulderij, Aart van Egteren, John Neefjes, Ton Brands, Hein den Hartog, 
Marleen Hovens, (Daaf de Kok) 
 

AANDACHTSPUNTEN Eventuele toelichting 

Waarom ontwerp een berm?  
Maak de functies inzichtelijk, kies heel bewust 
welke functies de berm heeft 

Is o.a. afhankelijk van het verkeer en de 
beschikbare ruimte 

De berm is dat wat overblijft Vaak geen aandacht voor andere thema’s 

Onderscheid tussen ETW, GOW (en 
entreewegen) 

Entreewegen zijn soort GOW. Is voor de 
bezoeker de eerste indruk van de stad.  

Berm sneeuwt onder door andere 
functies/claims 

 

Bermen als toevoeging voor een betere 
leefomgeving  

Goed voor de gezondheid, woningen meer 
waard bij goede leefomgeving, etc 

Beheersvriendelijk ontwerpen: de beheerder 
moet mede het ontwerp bepalen  

Functionaliteit/geld/veiligheid 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN  Eventuele toelichting 

Natuur in de stad brengen, aandacht voor 
ecologie 

 

Bermmaaisel/hout       afval = grondstof  

Berm meer bewust als filter voor fijnstof  

Bermen als buffering voor regenwater -> wadi’s  

Sober en doelmatig  

Sponsoring van rotondes Zie opmerking plenaire bespreking 
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Vegetatie als barrière voor oversteken. Of om 
verkeer af te remmen.  

Bewust gemaakt, om te voorkomen dat fietsen 
en voetgangers op plekken ongewenst 
oversteken.  
Verticale elementen verminderen het zicht, dit 
kan remmend werken . 

Bloemrijke bermen  

 

DILEMMA’S / CONFLICTEN  Eventuele toelichting 

Ruimte versus functies Je wilt wel maar er is zoveel meer (fietspad, 
voetgangers, bushaltes etc) 

Bestemming is verkeersdoeleinden, verkeer 
blijft daardoor leidend, wegprofiel 

Er komt wel meer aandacht voor, integraal 
ontwerpen  

Hoezo bermen? Parkeren! Parkeerprobleem en daarom in berm parkeren 
speelt zowel bij oude als nieuwe wijken 

Ruimtegebrek -> slechte waterbuffering  

Wat is een mooie/goede berm? Voor wegen gelden uitgangspunten. Voor de 
bermen zijn veel minder uitgangspunten, is 
minder hard te maken. 

Nevengebruik van de berm (reclameborden)  

Bewonersconflicten  

Financiën: bermen versus bouwgrond Minder berm, doordat bouwgrond meet oplevert 

Geld voor  

- aanleg 
- onderhoud 

 

Verschralen van de bermen versus voeding 
voor bodem  

Zelfs binnen de functie grond kunnen er al 
conflicten optreden bv verschralen grond 
(biodiversiteit), maar daardoor de bomen bij 
moeten voeden  

 
 
 

Groep 2 
Deelnemers: Barend Tamerus, Erik Mansvelder, Renée Assema, Joop van de Bunt, Ad Schoutens, 
(Beatrijs Oerlemans)  
 

AANDACHTSPUNTEN Eventuele toelichting 

Groenstrook versus berm Er moet duidelijk gedefinieerd worden (en 
zichtbaar gemaakt?) wat berm is en wat 
groenstrook. Wat zijn de kaders? Volgens de 
APV (modelverordening VNG) mag er vaak 
weinig in de groenstrook, bijvoorbeeld niet 
parkeren. (B.Tamerus) Bij foto buitenberm uit de 
presentatie vindt een deelnemer dat dit een 
groenstrook is vanwege de hoge rand. Tamerus: 
volgens de rechter is dit een berm, omdat het bij 
de weg hoort. De weg loopt door tot de sloot.  

Veiligheid speelt ook bibeko maar anders:  
uitritten, zichtlijnen, doorsteken. 
Ook arbotechnisch speelt het een rol 

(E. Mansvelder) 
Wat betreft arbo er rekening mee houden bij de 
inrichting, zodat je weg bv niet 6x per jaar hoeft 
af te zetten om te schoffelen. Richtlijn 96B 
speelt hierbij een rol (J.vd Bunt) 

Dynamiek versus natuurwaarden Hoe waarborg je natuurwaarden als er zoveel 
gebeurt in de berm (bv alles open- gehaald 
wordt voor kabels/leidingen) 

Reclame-uitingen en obstakels in de berm, in 
relatie tot veiligheid en beheer 

Het gaat daarbij om alle obstakels. 
J.vd Bunt: soms staat zo’n paaltje er vanuit 
handhaving, bv om te voorkomen dat mensen 
een sluipweg nemen 
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Schaal & maat: minimale maten voor bermen, 
ook wat betreft onderhoud: wanneer kan er een 
boom in en wanneer niet omdat de berm te 
smal is. 

E. Mansvelder: daar zijn richtlijnen voor bij 
CROW. 
Opmerking bij plenaire terugkoppeling: vanuit 
wegen zijn er maten, die discipline is goed met 
minimummaten. Zoiets zou er ook moeten zijn 
vanuit natuur, bv hoe breed moet een 
verbindingszone zijn, hoeveel kub hebben 
wortels boom nodig etc 

Beleving! Geldt voor weggebruikers maar ook voor 
burgers, aanwonenden. Berm kan het 
visitekaartje van de stad zijn. Burgers erbij 
betrekken: waar wel/waar niet.  

Klimaatbestendig, bv waterafvoer  

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN  Eventuele toelichting 

Klimaat: waterberging, fijnstof, opwarming en de 
rol van de berm hierbij 

 

1ste meter kunstgras i.h.k.v. vergevings-gezinde 
berm  

In plaats van grit, omdat kunstgras mooier is.  

Ecologische verbindingszone, behoud 
biodiversiteit in de gemeente  

 

Ruimtegebrek -> steeds meer parkeren in de 
berm, berm krijgt andere functie 

 

Burgers mondiger & politiek gevoelig hiervoor Bv als burgers berm willen gebruiken als 
parkeerplaats dan stemt de politiek in 

Meer hondenuitlaat in de berm  

Opladen elektrische auto vanuit de berm Dit is er nu nog niet maar komt wrs wel: inductie, 
magnetische oplading op afstand op een 
bepaald deel van de weg 

Berm levert grondstof voor energie  

 

DILEMMA’S / CONFLICTEN  Eventuele toelichting 

Natuurwaarde/mooie berm versus dynamiek, bv 
alles wordt opengehaald voor leidingen 

Dit kan spelen als alles net mooi aangelegd is, 
maar ook als bv de begroeiing er al jaren staat 
J.vd Bunt: in de vergunning kun je 
herstelverplichting vastleggen 

Natuurwaarde/beleving versus hondenbezitters  

Burgerparticipatie: wat wel en wat niet? 
De kunst van het loslaten! 

Mee laten helpen onder deskundige begeleiding 
Wel de regie houden door iemand in te huren 
(niet als gemeente zelf, dan word je klachten-
loket, beter externe als buffer ertussen zetten) 
Aansprakelijkheid gemeente blijft  
J.vd Bunt: kan best omdat je als gemeente de 
controles doet  

Van wie is de berm? Strijdigheid van functies. 
Wat heeft prioriteit? Bv waterberging -> dat gaat 
niet goed samen met bomen in de berm 

Is het hondenuitlaatplek? Parkeerplaats? 
Natuur? Waterberging? Als de berm van 
niemand is wordt het nog erger, dan krijg je 
verrommeling, wordt er van alles gedaan in de 
berm. 

Beeldkwaliteit versus kastjes e.d. in de berm Bij nieuwe situaties (of reconstructies) is dit vaak 
beter te regelen, te combineren 

Bomen versus bebording en verlichting Boom begint klein maar groeit door. Soms zijn 
bord of verlichting na een tijd niet meer goed 
zichtbaar.  
J. vd Bunt: in de toekomst gaat op tekeningen 
ingetekend worden hoe groot de boom 
maximaal wordt. Dat geeft een beter beeld.  

Geld versus doelen  
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Aandachtspunt toegevoegd bij plenaire bespreking 
De formele term voor bloemrijk gras is “lang ruig gras”. Dit klinkt niet mooi, is niet goed voor de 
marketing. Bovendien denken aannemers soms “ruig, dan zijn brandnetels ook prima”, terwijl dat 
niet de bedoeling is (R. Assema). 
 
Plenaire bespreking sponsoring rotondes 
B.Tamerus: soms inrichting die verkeersonveilig is (stuurt foto’s). T. Brands: als er een kunstwerk 
wordt geplaatst is dit vergunningsplichtig, dan kun je eisen stellen. J.vd Bunt: 11 rotondes zijn 
gesponsord, allemaal door groenbedrijven. Er worden wel kaders meegegeven (hoogtes, maten 
reclamebordjes, geen verlichting). R. Assema: soms zijn de rotondes wel wat gebiedsvreemd. En 
iemand die handelt in stenen heft hem dichtgetimmerd. J. Neefjes: soms levert het extra mooie 
rotondes op. Conclusie: belangrijk om goed te beschrijven wat wel en niet mag 
 
Conflict toegevoegd bij plenaire bespreking 
Strooizout! Je kunt een mooie berm aanleggen, maar na twee jaren strooien is er soms weinig van 
over (T. Brands). 

 
 
BERMEN BIJ GEMEENTEN  
 
E.J. Mulderij: Er zijn veel verschillende disciplines mee bezig, is niet één functionaris 
verantwoordelijk. Bovendien wordt er niet integraal gewerkt, iedereen doet zijn eigen ding.  
Zeker bibeko is het erg complex.  
H. den Hartog: De berm wordt ontworpen vanuit de weg en vervolgens beheert vanuit het groen. 
Bij het ontwerp is groen amper betrokken, bij het beheer is ontwerp amper betrokken. Dat geeft 
frustraties. 
T. Brands: Bij laanbomen is het anders. Daarbij zijn de bomen bepalend voor het ontwerp.  
J. Neefjes: Als groen eerder mee aan tafel zit krijg je een beter ontwerp.  
R. Assema: Bij Amersfoort is er een integrale werkgroep. Maar een goed document over bermen 
zou helpen, zeker als het document status heeft. Je moet je feiten op een rij hebben, het is niet 
genoeg om (alleen) een mening te hebben.  
B. Tamerus: Ik zie bij gemeenten vrijwel nooit dat groen en beheer betrokken worden bij de 
plannenmakerij.  
E.J. Mulderij: Het grote geld komt vanuit de andere disciplines (bv wegen), daarom hebben die het 
meeste te zeggen.  
J. Neefjes: Voor de inrichting van de openbare ruimte zijn leidraden. 
E.J. Mulderij: Vaak moeten er toch concessies worden gedaan, omdat er te weinig ruimte is.  
H. den Hartog: Bij ons wordt onderscheid gemaakt tussen blijvend (?) groen en flexibel groen. De 
term flexibel groen geeft al aan dat dit groen makkelijk wijkt voor iets anders. Bijvoorbeeld omdat er 
te weinig geld of te weinig ruimte is.  
R. Assema: Het is belangrijk om keuzes te maken: waar heeft groen prioriteit en waar is het een 
bijkomstigheid? Daarvoor dien je de belangrijkste groenstructuren in beeld te brengen. 
T. Brands: En goed te kijken naar wat er al is. Een bestaande vleermuisroute kan bv behoorlijk veel 
gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om integraal te kijken. 

 
 
 
BESPREKING PRAKTIJKVOORBEELDEN 

 
Praktijkvoorbeeld 1 – Arnhem, Van dichtstrate binnenberm naar (minimum) groenberm 
Deze oplossing was eenvoudig en betrekkelijk goedkoop en heeft jaren goed gewerkt. 
Wel was het maatwerk. Reden om het te doen was niet de ecologie, maar de beeldkwaliteit. 
De groenberm was 90 cm breed en werd gemaaid door een kleppelmaaier.  
Op dit moment wordt deze weg helemaal aangepast en wordt het beeld dus anders. 
Zout was geen probleem, maar de gemeente Arnhem strooit ook slechts matig zout. 
R. Assema: in de gemeente Eindhoven maken ze dit soort plaatjes met fotoshoppen, om een beeld 
te geven van hoe iets eruit kan gaan zien. 
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Praktijkvoorbeeld 2 – Amersfoort, Japanse duizendknoop 
Door te maaien wordt de Japanse duizendknoop verder verspreid. Op die manier wordt het 
probleem steeds groter. De plant verdringt andere planten en vernietigt funderingen, asfalt, etc. 
Door vaak te maaien kun je hem niet uitputten. Waarschijnlijk komt er wetgeving voor deze 
invasieve exoot (net als voor Ambrosia, Reuze berenklauw en Reuze balsemien) waardoor de 
grond niet meer verspreid mag worden. Een soort bodemsanering dus.  

 
In Amersfoort zijn ze actief bezig met de Japanse duizendknoop: 

o Beheerfase -> gericht op verspreiding voorkomen (o.a. door niet te maaien) 
o Reconstructie -> gericht op verwijdering (3 tot 4 meter diep afgraven) 

 
Doodspuiten is mogelijk als je het doet op de natte stengel in november of direct na het maaien. 
In andere gevallen is de plant zo sterk dat hij gewoon doorgroeit. Gif spuiten mag niet, maar 
Amersfoort wil een ontheffing gaan vragen. In sommige gevallen moet de plant echt weg.  
In het kader van de verkeersveiligheid of in het kader van de ecologie. Op sommige plekken kan 
hij blijven staan, is de noodzaak van verwijdering minder groot. 
 
Noot vanuit de groep: Heermoes kun je wegkrijgen met kalk. De overlast van deze plant speelt 
vooral bij de waterschappen. 

 
Praktijkvoorbeeld 3 – Medemblik, aanbesteding 
Medemblik heeft 43.000 inwoners. Voorheen was het kleiner en werd er veel 1 op 1 aanbesteed. 
Nu moet er groter worden aanbesteed. Medemblik werkt daarbij met UAV-gc3 in plaats van RAW4.  
Redenen hiervoor zijn: 

o meer verantwoordelijkheid bij de aannemer, gemeente wordt meer ontzorgd 
o flexibeler dan RAW 
o je hoeft minder te vertalen wat je wilt dan bij RAW omdat je werkt met beelden (bij 

RAW moet je veel meer alles apart beschrijven, daarvoor heb je meer mensen 
nodig binnen je organisatie) 

o de opdrachtnemer moet aangeven wat hij doet 
 
Ook Limburg werkt met UAV-gc. Zo heeft 1 aannemer het beheer van alle bermen. Schade en 
calamiteiten horen daar niet bij. Elke 2de week van de maand komt er een voortgangsrapportage 
vanuit de aannemer. Als er iets fout gaat krijgt hij een boete. En hij wordt geacht van zijn fouten te 
leren, de fout daarna niet opnieuw te maken.  
 
Praktijkvoorbeeld 4 – Groningen, aanbesteding 
Wordt niet uitgebreid besproken omdat degene die hem ingebracht heeft niet aanwezig is. 

 
Praktijkvoorbeeld 5 – Amersfoort, bloemrijke berm 
Ad Schoutens heeft voor Amersfoort een methode ontwikkeld, waarbij je op een eenvoudige 
manier kunt komen tot goed beheer. Je hoeft er geen uitgebreide inventarisaties voor te houden, 
maar kunt als je op de fiets door Amersfoort gaat zien wat in welke categorie hoort (zie hierna).  

 
Lang ruig gras onderverdeeld in: 

o H1 net ingezaaid gras 
o H2 minder bloemen 
o H3 bloemrijk 
o R ruig 
o P pionier 

 
Voor heel Amersfoort is in beeld gebracht: 

o Wat voor type berm is het nu 
o Wat voor type berm zou het kunnen worden (potentie, gelet op grondsoort en 

gebruik. Bv: als er geparkeerd wordt dan heeft bloemrijk geen zin) 

                                                      

3 Uniforme administratie voorwaarden - geïntegreerde contracten 
4 Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw, is in een fusie in 1987 opgegaan in CROW 
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o Wat voor onderhoud en beheer is daarvoor nodig (bv. wat moet je doen om H3 te 
houden, hoe vaak afvoeren, met welk apparaat maaien, etc.) 

 
Je kunt nu heel gericht kiezen: op deze gebieden is het de moeite waard om naar H3 te gaan, dit 
maakt deel uit van de grotere structuur. Vervolgens kun je daar een bestek aanhangen. Dat is 
gericht op bloemrijkheid en niet op ruigheid. Door deze methodiek te gebruiken krijg je meer vat op 
het beheer. Het is er bovendien eerder goedkoper dan duurder van geworden. 
 
Ook de aannemer die ze nu hebben is beter ingesteld op het beheer: 

o omdat de vraag beter gesteld is 
o omdat dit bedrijf veel meer gespecialiseerd is  

 
In het totaal heeft Amersfoort circa 400 hectare berm, waarvan circa 200 hectare bloemrijk. 
Er wordt gewerkt met Geofysica. (Apeldoorn werkt vergelijkbaar). Dat geeft inzicht in: wat hebben 
we allemaal en wat kost het? Ook voor de politiek is het interessant om te laten zien om hoeveel 
hectare het gaat: “het is meer dan een achtertuin!”. 
 
Noot: gefaseerd maaien is de slagroom op de taart. Bij H1 speelt dat geen rol. Daar hoef je niet te 
faseren, want er is niks waardevols. Bij H2 en H3 zitten er betere soorten in. Dan kun je gaan 
kijken: zullen we wat meters laten staan voor de vlinders.  
 
 
GEDACHTEWISSELING EINDPRODUCT BERMENPROJECT 

 
Vorm 

 Iedereen kiest voor online informatie, niemand kiest voor een boek. 

 Men wil zowel zoektermgericht als een duidelijke opbouw. 

Inhoud/invulling 

 Aansluiten bij integraal beheer.  

 Onderscheid maken tussen ontwerpfase en beheerfase. 

 Andere onderscheiden zijn bibeko/bubeko en ETW/GOW/SW. 

 Checklist/bewustwordingslijst maken  

 Beleving toevoegen, is een belangrijk aspect 

 Veel met beelden werken (foto’s, tekeningen, animaties).  

 Eventueel literatuurlijst toevoegen, maar toegang tot alle documenten is niet nodig.  

 Discussieplatform dat tevens gebruikt kan worden als klankbordgroep voor het online product. 

 Geen online discussieplatform: altijd dezelfde mensen, teveel gezeur.  

Als het product er is 

 Naast het product iets kleins maken (bv flyer of folder) waarin staat wat er allemaal speelt in de 
berm. Om de aandacht te vestigen op het online product, maar ook ter inspiratie. Bovendien 
spreekt deze vorm burgers en bestuurders waarschijnlijk meer aan. (Vakspecialisten bereik je 
wel met een online product).  

 Nu en dan in publicatie vakblad een element eruit lichten, zodat mensen ook echt online gaan 
kijken.  

                
               OVERIGE OPMERKINGEN / RELEVANTE INFORMATIE 
 

 Het is interessant om te onderzoeken hoeveel berm er eigenlijk is in Nederland. Dat zet het 
onderwerp meer op de kaart.  

 Werkgroep Toepassing Inheemse Flora waar o.a. Ernst Jan Mulderij actief in is: 
www.heemflora.nl  

 

http://www.heemflora.nl/
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Bijlage C – verslag werksessie 10 november 2014 

 

BEHEER & ONDERHOUD BERMEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM 
 

Deelnemers  
Eddy Jansen of Lorkeers Gemeente Dinkelland-Tubbergen 

Jos Eidhof Gemeente Dinkelland-Tubbergen 

Frank Wiefferink Gemeente Dinkelland-Tubbergen 

Agnes Bruins Gemeente Leeuwarden 

Jan Stofbergen Gemeente Zuidplas 

Bert Dijkstra Provincie Overijssel  

Hans van Helden Provincie Noord-Holland 

Ellis Kaspers Provincie Noord-Holland 

Ton Brands Provincie Limburg 

René Roijen Provincie Limburg 

Olga van de Veer Provincie Gelderland  

Hans Willekes Provincie Gelderland 

Chris Klemann Provincie Utrecht  

Henri Hairwassers Provincie Noord-Brabant 

Bart Steens Provincie Noord-Brabant 

Jos Langkamp Provincie Groningen  

Job Roskam         Provincie Zuid-Holland 

Devid van Erve                  Provincie Zuid-Holland 

Martin van Bleek                Provincie Zuid-Holland 

Ingrid Bakker Waterschap Hollandse Delta 

Kees-Jan Boer Waterschap Rivierenland 

Martijn Guichelaar Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Arend Sjoerdsma Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Beppie van den Hengel RWS/WVL  

Saskia Wielenga RWS/Zuid Nederland 

Maarten Visser RWS/Midden Nederland 

Ronald van Heerde RWS/Midden Nederland Noord 

Bert Henzen Grontmij 

Hillie Talens CROW 

  

Organisatie  

Marleen Hovens CROW 

Daaf de Kok de Kok & partners 

Beatrijs Oerlemans de Kok & partners 

Wendy Kuiper de Kok & partners 
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PARALELSESSIE  

 
Groep 1 - Erftoegangswegen 
Deelnemers: Martijn Guichelaar, Arend Sjoerdsma, Henri Hairwassers, Eddy Jansen of Lorkeers, 
(Beatrijs Oerlemans) 

 

AANDACHTSPUNTEN Eventuele toelichting 

Landbouwverkeer Dit zware verkeer veroorzaakt schade, o.a. 
door met de wielen in de berm te rijden en 
door slijk op de rijbaan te rijden. Met name de 
“super singles”, smalle banden onder 
landbouwvoertuigen met een hoge 
banenspanning, veroorzaken veel schade.  

Veel objecten in de berm O.a. bomen, paaltjes, afscheidingen eigen 
perceel 

Smalle bermen en daardoor weinig 
uitwijkmogelijkheden 

Bij de provincie Brabant speelt dit minder, bij 
de andere wel. Daar is de berm 0,5 tot 2 meter 
breed 

Grondsoort Het maakt veel uit of het zand, veen of klei is 
o.a. voor de: 

- overrijdbaarheid 
- begroeiing 
- kosten  

Inhaalplekken en passeerplekken  

Ruimte!  Punt 1, 2, 3 en 5 gaan allemaal over 
ruimte(gebrek) 

Fundering Bij ETW gaat het vaak om oude structuren die 
verbreed zijn (o.a. pakfundering, slijtlaag) . Je 
krijgt dan een soort paddenstoel: de fundering 
is smaller dan de laag die er bovenop ligt. Dit 
heeft effect op beheer en onderhoud. 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN  Eventuele toelichting 

Natuurlijk sturen  Versmalling passend in het landschap om 
snelheid te remmen 

Versteviging van de berm m.b.t. duurzame 
materialen zonder dat de weg visueel breder 
wordt 

O.a. grasstenen (H. Hairwasserss: die gaan 
snel los), kalkstenen, staalslakken. 
De weg mag visueel niet breder worden, want 
dan gaan mensen harder rijden. 

Meer aandacht voor fietsveiligheid  

Minder investeringen door minder geld  

Ecologisch bermbeheer  Door verschraling wordt de berm steviger. 
Vanwege bezuinigingen wordt er soms echter 
toch weer voor klepelen gekozen, omdat er 
dan niets afgevoerd hoeft te worden -> 
verrijking grond  

Samenwerking tussen wegbeheerders O.a. door geïntegreerde, innovatieve 
contracten af te sluiten. Dit is goedkoper en 
geeft minder beschadiging van de berm (H. 
Hairwassers).  

 

DILEMMA’S / CONFLICTEN  Eventuele toelichting 

Niks doen versus veiligheid Soms wordt ervoor gekozen niets te doen met 
als idee: als er sporen in de berm staan zien 
weggebruikers dat ze uit de berm moeten 
blijven, letten ze extra op  en gebruiken de 
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uitwijkplekken. Maar wat als er dan toch een 
ongeluk gebeurt? 

(Half)verharding voor de veiligheid en/of 
beperking beheer -> er wordt dan juist meer 
over de berm gereden + meer grit op de weg 

 

Burgers die het heft in eigen hand nemen O.a. bomen en struiken planten, betonblokken 
plaatsen, zelf maaien.Dit vraagt om 
handhaving en dat kost geld (Brabant is hier 
streng is, hoogheemraadschap niet) 

Ecologisch bermbeheer versus de burgers die 
dat rommeling vinden o.a. door ongewenste 
kruiden  

Gevolg is dat burgers dan zelf gaan 
onderhouden, wat niet de bedoeling is. 
Brabant gaat aannemer extra opdracht geven: 
op bepaalde stukken 6 tot 8 x per jaar maaien 
zodat het meer past bij gazon aanwonende. 

Ecologisch bermbeheer versus kosten   

Eigendom niet bij wegbeheerder Dit levert diverse conflicten op o.a. lastig om 
bomen te kappen. Voor de burger is het ook 
lastig: die is eigenaar, maar mag niks doen op 
deze grond. Wettelijk is wel geregeld dat je als 
wegbeheerder voldoende invloed hebt. 
Het hoogheemraadschap is slechts in 50% van 
de bermen (en wegen) eigenaar, de rest is van 
particulieren. 

 
 

 
Groep 2 - Erftoegangswegen 
Deelnemers: Jos Eidhof, Frank Wiefferink, Ingrid Bakker, Kees-Jan Boer, Olga van de Veer,        
(Wendy Kuiper) 

 

AANDACHTSPUNTEN Eventuele toelichting 

Draagkracht van de berm Smalle wegen, smalle bermen, brede 
landbouwvoertuigen, minder draagkracht door 
omwoelen grond door wilde zwijnen 

Rijden van modder op de weg  

Hard rijden  Door de berm rijden om snelheid te kunnen 
houden (als er een tegenligger komt.)  

Zware voertuigen rijden over de rand van de 
weg 

 

Floravervalsing Inzaaien van planten die niet in het gebied 
thuishoren  

Afwatering  

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN  Eventuele toelichting 

Zwijnverdwijnblokken Poreuze betonblokken (provincie Gelderland) 

Schrale grond toepassen Provincie Gelderland 

Wegmeubilair saneren Borden weghalen waar dat kan zodat de 
belangrijke borden echt opvallen. Bespaart 
kosten: per obstakel kost het maaien 2,50 euro 
meer! (gemeente Tubbergen-Dinkelland) 

Zelfreinigende berm d.m.v. doek dat olie 
afbreekt 

Provincie Gelderland  

Rand tussen weg en berm, fluisterbeton   Gemeente Tubbergen-Dinkelland 

Biomassa, bioplastics, graskarton Provincie Gelderland 
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DILEMMA’S / CONFLICTEN  Eventuele toelichting 

Groene berm vanwege toerisme  -> te onveilig 
i.v.m. beperkte draagkracht. Of mensen die 
door de berm blijven rijden, waardoor gras niet 
groeit.  

Gemeente Tubbergen-Dinkelland 

Versteviging van de berm mag niet zichtbaar 
zijn voor automobilisten 

Anders leidt het tot harde rijden 

Nokken -> onaangenaam voor automobilisten, 
geluidsoverlast voor omwonenden  

 

Sluiproutes, oneigenlijk verkeer  

Verschillen in visie binnen de organisatie De een wil vooral veiligheid, de ander groen 
en/of toerisme, etc. Kale bermen versus 
bomen en groene bermen. Bij ETW speelt dat 
conflict meer. 

Kabels en leidingen nutsbedrijven versus 
onderhoud van bomen, gras  

 

Plaagsoorten  O.a Japanse duizendknoop 

 
 
Groep 3 - Gebiedsontsluitingswegen 
Deelnemers: Chris Klemann, Bart Steens, René Roijen, Martin van Bleek, Bert Dijkstra, Agnes 
Bruins, (Marleen Hovens) 

 

AANDACHTSPUNTEN Eventuele toelichting 

Beheerbaarheid  

Financiën  Beperkende factor o.a. als je bepaalde 
maatregelen wilt treffen 

Verinnerlijking Vanuit alle facetten: draagkracht van de berm, 
ecologie, etc 

Burgers betrekken in het proces Heeft meerdere kanten: sommige burgers 
willen een strak gazon, anderen juist meer 
natuur 

Veiligheid i.r.t. beheer Veiligheid is vaak dominant als het gaat om de 
berm 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN Eventuele toelichting 

Duurzaamheid  Bijv. wat doe je met bermmaaisel 

Vermarkting  Geldt ook voor ecologie en veiligheid, de markt 
speelt een steeds grotere rol 

Materieel  Trend naar kleiner en lichter materieel, 
waarmee je bijv. ook fietspaden kunt beheren. 
Ook in andere opzichten zijn er ontwikkelingen 
bij het materieel 

Soberdere inrichting  Kan er minder in de berm? 

  

 

DILEMMA’S / CONFLICTEN Eventuele toelichting 

Conflicterende belangen O.a. boeren, bedrijven, burgers 
Bijv. de een doet iets tegen de Japanse 
duizendknoop en de ander niet. Of een boer 
klaagt over het uitzaaien het van fluitenkruid.  

Vervangingsinvestering  Zou je dat ook met bomen moeten doen, na 
een aantal jaren vervangen? Daar kwam het 
groepje niet echt uit.  

Kennisuitwisseling We zouden veel van elkaar kunnen leren, als 
zijnde verschillende wegbeheerders 

Inventarisatiegegevens  Dit moet in het kader van de ff-wet, maar doet 
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ieder wegbeheerder dat wel op de juiste 
manier? 

Reclame-uitingen en kunst Vooral op rotondes is er wildgroei. Past dat wel 
in je wegbeeld? 

 
 
Groep 4 - Gebiedsontsluitingswegen  
Deelnemers: Jos Langkamp, Devid van Erve, Bert Henzen, Job Roskam, Hans Willekes, Jan van 
Stofbergen, Hans van Helden, (Daaf de Kok)  

 

AANDACHTSPUNTEN Eventuele toelichting 

Landschap – cultuurhistorie: 
  

- Kunst 
- Ruimtelijke kwaliteit 
- Beplanting 

Beheersbaarheid privaat uitgegeven 
bermen/rotondes 

Burgers willen zelf beheren of vanuit de markt 
komt er een vraag (rotondes). Op die manier 
kun je geld besparen, maar je moet wel een 
kader geven 

Kosten i.r.t. soort beheer  

Onderhoud i.r.t. verkeersveiligheid + veilig 
werken bij onderhoud en reparatie 

 

GOW i.r.t. landbouwvoertuigen, moet je deze al 
dan niet toestaan? 

Grote machines mogen niet op de provinciale 
wegen en moeten daarom over kleine wegen 
die er niet op toegericht zijn. Is het slim om de 
regels te verruimen? 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN  Eventuele toelichting 

Zaaigoed gras en bloemmengsel, aangepast 
langzame groei 

Opmerking B.v.d.Hengel: langzaam groeiend 
gras heeft geen zin, want de bodem en het 
onderhoud bepalen wat er uiteindelijk komt te 
staan. Als het vruchtbare grond is wordt 
langzaam groeiend gras overgroeid door 
andere planten. O.v.d.Veer: je moet de berm 
bij deze mengsels schraal houden  

Duurzaam verwerken als biomassa  

Berminrichting en weginrichting aanpassen aan 
ontwikkelingen auto-industrie 

De samenhang tussen weg en berm is 
belangrijk: als de weg niet goed is, beland je 
toch in de berm 

Fullcolour informatie behoefte versus veiligheid  

Bermverhardingen: verschillende oplossingen 
i.v.m. puddingbermen 

 

Faunarasters Toetsing en monitoring hiervan 

Integrale benadering!  

 

DILEMMA’S / CONFLICTEN  Eventuele toelichting 

Verkeersveiligheid versus de rest Hoe kun je voor het één zorgen en de andere 
aspecten niet uit het oog verliezen. 
Hierbij spelen o.a. de steeds groter wordende 
voertuigen een rol, waardoor er schade 
ontstaat aan de berm 

Afstemming beheer/onderhoud Strijdige belangen 

Conflict beheerders berm versus de omgeving  Bijv. bij berenklauw 

Onderhoud versus eisen doorstroming Voor onderhoud moet je de weg afzetten. 
Daardoor wordt de doorstroming minder. Hoe 
vaak wil je dat laten gebeuren, wil je de weg 
afzetten? 

Schade door onderhoudswerk   
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Groep 5 - Stroomwegen 
Deelnemers: Ellis Kaspers, Beppie van den Hengel, Maarten Visser, Ronald van Heerde,                
(Saskia Wielenga, Hillie Talens) 
 

AANDACHTSPUNTEN Eventuele toelichting 

Ecologisch beheer i.r.t. budget  

Zichthoeken   

96a en 96b – maatregelen bij werk in uitvoering  

Hoe prioriteer je bij conflicterende functies  

Beheerbewuste inrichting van de middenberm  

Diverse zaken op het gebied van bermplanken 
en - paaltjes 

 

Faunabeheer, maatregelen en voorzieningen  

Versobering  Meer doen voor hetzelfde budget of hetzelfde 
doen met minder budget 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN  Eventuele toelichting 

Toepassing biomassa Duurzaamheid/energie 

Life cycle costs  

Ecosysteem diensten  Biodiversiteit, ecologische verbindingen, 
geluidsreductie 

Gebiedsgericht aanbesteden   

 

DILEMMA’S / CONFLICTEN  Eventuele toelichting 

Conflicterende functies bij beperkte ruimte -> 
welke functie krijgt prioriteit? 

 

Gat tussen aanleg en beheer - financieel: keuzes aanleg kosten soms 
veel geld bij beheer of het blijkt zelfs 
onuitvoerbaar 

- ruimte: is er genoeg werkruimte 

Watercompensatie versus veiligheid  

Zichtlocaties langs wegen t.h.v. bebouwde kom  

Budgetten staan onder druk   

 
 
 
PAUZEOPDRACHT EN GESPREK DAAROVER  

Met stickers konden de deelnemers aangeven welke thema’s zij per wegtype het belangrijkst 
vonden. De thema’s ‘veiligheid’ en ‘kosten/beheerbaarheid’ hoefden zij niet te stickeren, omdat de 
relevantie daarvan evident is. 
 

Erftoegangswegen                     

1. Veiligheid                     

2. Constructie/schouders van de weg                     

3. Wegmeubilair, kastjes, etc                      

4. Kabels en leidingen (ondergronds)                     

5. Waterafvoer                     

6. Openbare verlichting en V.R.I.’s                      

7. Sturing rijgedrag en geleiding                      

8. Vervuiling                       

9. Energie en klimaat                     

10. Landschap                     

11. Ecologie (wat wel wat niet in de berm)                     

12. Gezondheid (geluid, fijnstof, etc.)                     

13. Regelgeving                     

14. Richtlijnen                     

15. Soorten weggebruikers                     

16. Innovatie                     



 

   
Bermenproject, eindverslag 2014  48 van 54 

17. Integraliteit                     

18. Kosten/beheerbaarheid                     

19. Duurzaamheid                     

20. Burgers, participatie, zelfwerkzaamheid                     

 

Gebiedsontslutingswegen                     

1. Veiligheid                     

2. Constructie/schouders van de weg                     

3. Wegmeubilair, kastjes, etc                     

4. Kabels en leidingen (ondergronds)                     

5. Waterafvoer                     

6. Openbare verlichting en V.R.I.’s                      

7. Sturing rijgedrag en geleiding                      

8. Vervuiling                       

9. Energie en klimaat                     

10. Landschap                     

11. Ecologie (wat wel wat niet in de berm)                     

12. Gezondheid (geluid, fijnstof, etc.)                     

13. Regelgeving                     

14. Richtlijnen                     

15. Soorten weggebruikers                     

16. Innovatie                     

17. Integraliteit                     

18. Kosten/beheerbaarheid                     

19. Duurzaamheid                     

20. Burgers, participatie, zelfwerkzaamheid                     

 

Stroomwegen                     

1. Veiligheid                     

2. Constructie/schouders van de weg                     

3. Wegmeubilair, kastjes, etc                     

4. Kabels en leidingen (ondergronds)                     

5. Waterafvoer                     

6. Openbare verlichting en V.R.I.’s                      

7. Sturing rijgedrag en geleiding                      

8. Vervuiling                       

9. Energie en klimaat                     

10. Landschap                     

11. Ecologie (wat wel wat niet in de berm)                     

12. Gezondheid (geluid, fijnstof, etc.)                     

13. Regelgeving                     

14. Richtlijnen                     

15. Soorten weggebruikers                     

16. Innovatie                     

17. Integraliteit                     

18. Kosten/beheerbaarheid                     

19. Duurzaamheid                     

20. Burgers, participatie, zelfwerkzaamheid                     

 
 
 
Nabespreking 

 

 OVL en RVI’s scoren laag. Als redenen hiervoor worden genoemd: 
- Het onderwerp valt erbuiten bij deze groep mensen. 
- Als het een rol speelt is het vooral omdat je er last van hebt (bijvoorbeeld bij maaien). 
- Soms is er niet eens OVL bij een weg. 
- OVL hoort niet bij de berm maar bij de weg. 
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 Energie/klimaat scoort laag, duurzaamheid scoort hoog: 
- Duurzaamheid is een veel breder begrip, daar zitten meer thema’s in. Energie en klimaat, 

maar ook de materialen die je gebruikt, de manier waarop je dingen doet. 

- Als je moet kiezen dan kies je voor duurzaamheid, want daarmee heb je meteen ook energie 
en klimaat te pakken.  

 

 Juist bij SW scoort geleiding het hoogst: 
- De gereiderail is bij dit type wegen vaak belangrijk. 
- Het heeft te maken met de hoge snelheid, daardoor moet je het wegbeeld in de verte 

kunnen zien. Het gaat bij dit type weg om de grote lijnen. 

- S. Wielenga heeft om dezelfde redenen landschap gestickerd. 
 

 Het aspect soorten weggebruikers is bij stroomwegen meer gestickerd dan bij bij GOW: 
- een mogelijke verklaring hiervoor is dat er bij SW verschillende snelheden gelden voor 

verschillende soorten weggebruikers (vrachtauto’s, auto’s met aanhangers). Bij GOW mag 
iedereen even hard rijden en daarnaast zijn er fietsers. 

 

 Waterafvoer heeft hoog gescoord, ook bij stroomwegen: 
- ZOAB regelt de weg, niet de berm. 
- Het gaat bij stroomwegen om veel water. 

 

 Vervuiling heeft het hoogst gescoord bij ETW: 
- Slijtlagen vind je uiteindelijk terug in de berm, teerhoudend afval 
- Anderen dachten bij vervuiling juist aan rondzwervend afval. 

 

Toegevoegde thema’s (bij GOW): 
 

 Landschap en cultuurhistorie: 
Dit is er bij geschreven door Hans van Helden van de provincie Noord-Holland. Wegen 
hebben vaak een lange geschiedenis. Het was bijvoorbeeld eerst een jaagpad of trekvaart 
en heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een weg.  
 

 Bermmonumenten wel/niet toestaan  
Steeds vaker vragen mensen om een gedenkplek na een dodelijk ongeluk. Een dergelijk 
plek heeft verschillende consequenties: 

- Mensen willen er verse bloemen en/of kaarsjes neerzetten. Is dat wel veilig? 
- Het kan weggebruikers afleiden. 
- Je moet de plek schoonhouden (of anderen daarop aanspreken). 
- Bij het maaien e.d. moet dergelijke plek ontzien worden.  
- Het kan voor aanwonenden vervelend zijn. 

 
De provincie Groningen heeft er beleid voor. Het wordt toegestaan voor een periode van vijf jaar. 
Dat kan daarna vijf jaar verlengd worden. In Limburg wordt het gedoogd. 
Tip provincie Brabant (B. Steens): een maatschappelijk werker regelt bij ons de contracten met de 
familie.  

 
 

Conclusies & waardevolle informatie 

 Er wordt nu nog containerbegrippen gebruikt. Het is belangrijk om duidelijk te beschrijven 
wat er allemaal onder de genoemde thema’s valt. (Mogelijk kunnen er thema’s worden 
samengevoegd.) 
 

 B.v.d.Hengel: de komende jaren komt er minder aanleg van nieuwe wegen en meer beheer 
en onderhoud van bestaande wegen. Bij vervanging is het belangrijk om heel goed te 
kijken “wat willen we met deze weg?”. Net als bij de aanleg van een nieuwe weg is het 
belangrijk om daarbij breed te kijken, ook vanuit o.a. klimaat, ecologie en waterafvoer. 
Soms zal er naar een stedenbouwkundige oplossing gekeken moeten worden. 
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 H. Hairwassers vult daarop aan: soms moet je zelfs nóg breder kijken, nog integraler, 
namelijk naar het totale wegenstelstel. Het kan zijn dat een provinciale weg niet meer 
nodig is en er beter voor gekozen kan worden om in plaats daarvan een rijksweg te 
versterken.  

 H. van Helden: integraliteit moet er vanaf het begin zijn. Zeker landschap en natuur worden 
er vaak pas laat bij betrokken. Dat is niet integraal! 

 
 
GEDACHTEWISSELING EINDPRODUCT BERMENPROJECT 

De deelnemers kunnen zich vinden in de voorgestelde vorm: online, zowel duidelijke structuur als 
zoektermgericht. Ook de voorgestelde inhoud is akkoord.  
Er worden daarbij de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Hoe ga je om met de afweging? Integraliteit. 

 Conflicten benoemen, bijv. het gevolg van het planten van bomen voor andere aspecten. 
Voor meer en recentere informatie kun je vervolgens verder googlen. 

 Per thema een stroomschema maken en vervolgens naar literatuur linken. 

 Dat werkt niet want elke organisatie heeft haar eigen documenten en beleid en bovendien is 
het steeds in verandering. 

 Maak onderscheid tussen achtergrondinformatie en echte richtlijnen. 

 Pas op met links, want die lopen vaak dood. Het is beter om de zeggen waar je iets kunt 
vinden. 

 Vooral thema’s en integraliteit beschrijven, details ergens anders.  
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Bijlage D – overzicht contactpersonen 

 

RWS  
Aad de Winter RWS / WVL 
Henk Hennink  RWS / GPO 
Ferry Balk RWS/Noord - Holland 
Huib Kwint RWS/GPO 
Jouke van Schepen RWS/ wegendistrict Friesland 
Peter Jan Keizer RWS/WVL 
Jan Willem de Jager RWS/GPO 
Beppie van den Hengel RWS/WVL  
Wim van Grinsven RWS / WVL 
Sergé Bogaerts RWS/Oost Nederland 
Nils Leemans RWS/Oost Nederland 
Freek van Gestel  RWS/ Zuid Nederland 
Jan den Hertog RWS/West Nederland Noord 
Maarten Visser RWS/Midden Nederland 
Saskia Wielenga RWS/Zuid Nederland 
Ronald van Heerde RWS/Midden Nederland Noord 

  

Gemeenten  
Djorn Noordman  Haarlem 
Bob de Jong Haarlem 
Agnes Bruins Leeuwarden 
Jos van Langen Leeuwarden 
Albert-Jan Vester Boxtel 
Miika Hijmans Montferland 
Kees Fijnaut Montferland 
John te Grotenhuis Montferland 
Mark Ronda Groningen  
Klaas van Nierop Groningen  
André Menting Renkum 
Wiek Timmermans Ede 
Peter van Hensbergen Ede 
Paul Terhorst Olst-Wijhe 
Andrea Freund Epe  
Onnie Tjia  Rotterdam  
Ton Schoone  Haarlemmermeer 
Renée van Assema Amersfoort 
Aart van Egteren Amersfoort 
Joop van de Bunt Amersfoort 
Ton de Jong Amersfoort 
Hein den Hartog Arnhem 
Eddy Jansen of Lorkeers Dinkelland-Tubbergen 
Jos Eidhof Dinkelland-Tubbergen 
Frank Wiefferink Dinkelland-Tubbergen 
Eric Hunnekens  Beesel 
Ernst Jan Mulderij Apeldoorn 
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John Neefjes Medemblik 
Diana v.d. Kraan  Zeist 
Bas de Haas Zuidplas 
Jan Stofbergen Zuidplas 

  
Provincies  
Bart Steens Noord-Brabant 
Henri Hairwassers Noord-Brabant 
Henri Bijkerk Overijssel 
Peter van Hoek Overijssel 
Bert Dijkstra Overijssel  
Wim Slijkhuis Overijssel  
Foppe Koen Drenthe 
Hans van Helden Noord-Holland 
Ellis Kaspers Noord-Holland 
Hendrik Talsma Friesland 
Andries Sijbrandij Friesland 
Chris Klemann Utrecht 
Wim Wijsman Utrecht 
Patrick Wijsman Utrecht 
Yvonne Kroon Utrecht 
Jos Langkamp Groningen 
Olga van de Veer Gelderland  
Geert Fleuren Gelderland 
Hans Willekes Gelderland 
John Havekes Gelderland 
Henk Walma Gelderland / ROV 
Peter Aardema Flevoland 
Ton Brands Limburg 
René Royen Limburg 
Peter Rijnbeek Zuid-Holland 
Gerrit van Leeuwen           Zuid-Holland 
Job Roskam Zuid-Holland 
Jaap Kik                            Zuid-Holland 
Rens Verbunt                    Zuid-Holland 
Kees Bergen                     Zuid-Holland 
Devid van Erve                  Zuid-Holland 
Martin van Bleek                Zuid-Holland 

  
Waterschappen  
Kees-Jan Boer Rivierenland 
Dick Kerkhof Hollandse Delta 
Kees Slabbekoorn Zuiderzeeland 
Dick Kerkhof Hollandse Delta 
Ingrid Bakker Hollandse Delta 
Arend Sjoerdsma Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard 
Gilbert van Beusekom Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard 
Marco Weijland Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard 
Martijn Guichelaar Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard 
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Bureaus  
Erik Mansvelder Grontmij 
Bert Henzen Grontmij 
Wim Hauptmeijer5  Hauptmeijer Verkeer 
Reinier Gerritsen Topia  
Joris van der Vet Eelerwoude 
Rob van Dijk  Eelerwoude 
Ad Schoutens Gebiedsuitvoerder.nl  
Rob Aben Rob Aben Landschapsarchitectuur 
Peter Morsink RHDHV 
  
Overige  
Robert Louwerse6 SWOV 
Frans de Kok7 ANWB 
Barend Tamerus Politie 
Marc Verheijen lector hogeschool R'dam 
Jacob de Bruin8 Natuurmonumenten, Groningen + Noord Drenthe  
Ariea Vermeulen  WOW 

  
CROW-ers  
Ceciel van Iperen Bori 
Frans Heijnis V&V 
Bernard Witteveen A&C 
Stefan Brouwers ICT 
Willy Stegeman Content en webmanagement 
Hillie Talens  V&V 
Marleen Hovens V&V 

 

 

                                                      

5 Afspraak met dhr. Hauptmeijer: voorjaar 2015 overleg over het onderwerp bermen, heeft literatuur die hij 
wil uitlenen t.b.v. het bermenproject. 
6 Afspraak met dhr. Louwerse: is meelezer voor het onderwerp verkeersveiligheid. 
7 Afspraak binnen Kerngroep: in 2015 ANWB benaderen, aandacht voor gebruikerskant. 
8 Afspraak met dhr. De Bruin: in 2015 gesprek/interview indien wenselijk, dit moet nader bepaald worden. 
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Bijlage E – literatuurlijst  

 

 
 
 
 



 

   
Bermenproject, eindverslag 2014  2 van 54 

 

 



 

   
Bermenproject, eindverslag 2014  3 van 54 

 

 
 



 

   
Bermenproject, eindverslag 2014  4 van 54 

 

 



 

   
Bermenproject, eindverslag 2014  5 van 54 

 

 
 



 

   
Bermenproject, eindverslag 2014  6 van 54 

 

 
 



 

   
Bermenproject, eindverslag 2014  7 van 54 

 

 



 

   
Bermenproject, eindverslag 2014  8 van 54 

 

 


