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Een mooie 

zomeravond 

in 2016

Laten we 

ergens 

beginnen...



15 april 2017

officiële start ecologisch bermbeheer Benneveld

foto: Esselien de Groot



juli 2017

juli 2021



maaien met cyclomaaier

op regel 

leggen met 

acrobaat

oprapen en afvoeren om 

te composteren



Oppervlak: 9 Ha

Bermlengte: 35 km



Gefaseerd maaien



Niet overal maaien



2019

2022

Herstel ondergroei





Hallo,

Graag zou ik willen zien dat het stukje berm 

aan de Bennevelderstraat, aangrenzend  aan 

onze weide vaker en eerder wordt gemaaid. 

Ik zie dat elders buiten de bebouwde kom 

veel eerder bermen worden gemaaid. 

Aangezien er nu ook probleemonkruiden 

zoals Jacobskruiskruid er in komen te staan, 

zie foto, ben ik zeer huiverig voor deze 

manier van beheer zoals het nu gaat. Zoals 

velen weten is Jacobskruiskruid zeer giftig 

voor dieren en in het bijzonder voor paarden. 

Bestrijding is tevens zeer lastig, en het 

schrale beheer van maaisel afvoeren vormt 

een perfect milieu voor dit onkruid. Naar mijn 

mening horen deze kruidenrijke bermen ook 

buiten de bebouwde kom en niet binnen de 

bebouwde kom. Ik vindt het prima dat dit 

stukje berm niet wekelijks door de gemeente 

wordt gemaaid maar wel vaker dan één keer 

per jaar en pas in oktober.



Flora inventarisatie



Boeren

Burgers

Gemeentewerken

teamleider

medewerkers

College van B&W

Wethouder

Gemeenteraad

Ambtenaren gemeentehuis



Groenbeheer Van

⚫Geringe waarde

⚫Klachtenbron

⚫Kostenpost

Naar

⚫Voedsel en beschutting

⚫Biodiversiteit

⚫Beleving





Coalitieakkoord Coevorden 2022 – 2026: “Onze gemeente 

heeft de ambitie om meer biodiversiteit te krijgen. Daarom 

passen we ecologisch bermbeheer toe, dat wij voor de 

toekomst vast willen houden. Het vergroten van de biodiversiteit 

blijft een doel bij de inrichting van onze openbare ruimte en de 

uitvoering van onze taken.”



Bermbeheerplan gemeente Coevorden 2019-2023



Gefaseerd maaien: 100 m wel, 100 m niet maaien

Waterschapssloot met verbrede bedding



20222000

zomer 2022:

Bloeiend Benneveld viert 

5-jarig bestaan met 

‘wilde tuinen route’



Dank u voor de aandacht!


