
  

 
 

MOTIE 
Fatsoenlijk bermbeheer 

 
 
De raad van Baarle-Nassau in openbare vergadering bijeen op 13 juli 2022, 
 
Constaterende dat:    

• Bermen in fases worden gemaaid en dat ervoor zorgt dat er altijd voedsel en ruimte is voor dieren 
om te leven in de stukken die blijven staan en dat planten en bloemen hierdoor kunnen blijven 
groeien; 

• In juni bij gevaarlijke kruisingen de eerste meter van de berm wordt gemaaid, maar niet bij alle 
bermen en groenstroken wordt evenveel gemaaid; 

• Burgers zelf gaan maaien om verschillende redenen. 

Overwegende dat: 

• Het vergroten van de biodiversiteit noodzakelijk is; 
• Fatsoenlijk onderhoud van groen een kerntaak van de gemeente is en burgers hier recht op 

hebben; 
• Bestrijding van de berenklauw, Jacobskruiskruid, de Japanse Duizendknoop en andere invasieve 

exoten bemoeilijkt wordt door het huidige maaibeleid;  
• Fiets- en wandelpaden dicht dreigen te groeien door achterstallig onderhoud van groen; 
• Lang gras bij langdurige droogte eerder kan leiden tot een bermbrand; 
• Daar waar netjes gemaaid wordt de buurt er verzorgder uitziet;  
• Onverzorgd groen eerder uitnodigt om afval te dumpen; 
• Er volgens tekenrader.nl nergens in Noord-Brabant zoveel Lyme voorkomt als in Baarle-Nassau; 
• Lang gras de kans op een tekenbeet verhoogt en daarmee de volksgezondheid in het geding komt; 
• Fatsoenlijk maaibeleid bestaat uit het regelmatig kort maaien van bermen en groenstroken, tot 

ten minste één meter vanaf de openbare weg, een fietspad, of een wandelpad; 
• Er subsidieregelingen en programma’s bestaan voor agrariërs om aan landbouwbeheer te doen 

en akkerranden in te zaaien met bloemen en biodiversiteit daarmee vergroot kan worden zonder 
daar bermen langs wegen, fietspaden, of wandelpaden voor te gebruiken. 

Verzoekt het college om: 
 

• Te inventariseren waar onvrede is over het huidige bermbeleid, waar het voor een verhoogd 

risico voor de volksgezondheid zorgt, waar het de verkeersveiligheid in het geding brengt en daar 

fatsoenlijk maaibeleid toe te passen; 

• Onderzoek te doen naar en bekendheid te geven aan subsidieregelingen of andere vormen van 

structurele financiering die het voor agrariërs financieel aantrekkelijk maken om akkerranden in 

te zaaien met bloemen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
  
Baarle-Nassau, 13 juli 2022 
 
Namens de fractie Ulicoten   Namens de CDA Fractie 
Jannes Kusters     Thomas Adams 


