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Helm, Wil van der

Van: Griffier

Onderwerp: Leusden ooit groenste gemeente

Vanuit de griffie ontving ik uw brief gericht aan de burgemeester  met het verzoek u te antwoorden.  Het is jammer dat u 
het Leusden ervaart zoals u beschrijft.   
 
Graag zou ik uw opmerkingen wat verder specificeren en wellicht nuanceren. 
 
De gemeente Leusden heeft gekozen om de bermen  te beheren als ruwgras bermen.  Dat betekent dat we de bermen 
éénmaal per jaar maaien en het maaisel afvoeren.  In juni worden alle bermen binnen een meter van de weg extra 
gemaaid om te voorkomen dat het verkeer er last van heeft.  
De maaironde voor juni is gestart en uw observatie is  recent dus het is logisch dat de bermen nu op het hoogst zijn. 
Verkeersveiligheid heeft hoge prioriteit.  
 
Voor het ruwgras bermbeheer wordt  bewust gekozen omdat we de natuur graag willen helpen.  Door de bermen de 
gelegenheid te geven tot bloei te komen is er volop nectar en pollen voor veel insecten en ook krijgen veel meer 
verschillende planten dan dat we de bermen zouden beheren als plantsoen en twee wekelijks zouden maaien.  Het 
beheren als plantsoen gaat ten koste van bloemrijke bermen en biodiversiteit.  Wie kennis van flora heeft vindt zelfs rode 
list soorten in de bermen van Leusden.  We begrijpen dat u geen voorkeur heeft voor dat beeld maar het is interessant 
te analyseren wat “groen” is?  Misschien verbaasd het u maar, we krijgen ook complimenten over onze bermen omdat 
mensen het prachtig vinden dat er blaassilene, teunisbloem, wilde peen en trosanjer groeit.   
 
Naast dat het ruwgrasbeheer  beter is voor de biodiversiteit is het ook veel goedkoper.  20 maal per jaar maaien of 
jaarlijks eenmaal maaien heeft een groot verschil in kosten.  Daar is nu geen budget voor, ook niet met het extra 
toegezegde budget. 
 
Het is belangrijk niet alle bermen in Leusden als één geheel te beschouwen.  Er zijn erg mooie bermen in Leusden en er 
zijn ook plaatsen met erg zware bermen met een vol gewas.  Dit zijn de plekken waar de bodem erg rijk is aan 
voedingstoffen doordat het gebruikt wordt door hondenbezitters en doordat bij de aanleg erg rijke grond gebruikt is.  Met 
name die plekken met veel gewas worden door veel mensen als rommelig en niet aantrekkelijk ervaren.  Hier staat vaak 
hoog gras, riet en brandnetel.  Als we met u specifieker gaan kijken stoort u zich waarschijnlijk ook aan deze locaties en 
niet aan alle bermen in Leusden.   Momenteel zijn we bezig om deze specifieke plekken in kaart te brengen  en wellicht 
hier de maai frequentie te verhogen. Het bestek aanpassen vraagt tijd omdat er vaste afspraken zijn met de aannemer 
en dit maatwerk is dat meer geld kost.  En er zijn andere burgers in Leusden die brandnetels prachtig vinden omdat het 
de waardplant is van de mooiste dagvlinder van Leusden de Dagpauwoog. Heel actief brandnetels maaien gaat ten koste 
van deze vlinder.  
 
Een andere aanleiding voor het ervaren van een rommelig beeld is het meer voorkomen van onkruid op verharding in de 
openbare ruimte. De gemeente Leusden gebruikt sinds twee jaar geen Round-up. Het gebruik van deze herbicide is 
verboden vanuit het rijk en momenteel bestrijdt onze groen aannemer onkruid dus op verharding door te 
branden.  Round up  is aangetoond in grondwater en op sommige plekken in Nederland zelfs geconstateerd in 
drinkwater, deze herbicide is zeer waarschijnlijk kankerverwekkend.  Branden is minder effectief, kost meer geld maar we 
staan als gemeente achter het idee om onkruid niet meer chemisch te bestrijden.  Daarmee is de aanblik wellicht 
rommeliger geworden de afgelopen jaren.  
 
Ik hoop dat ik daarmee u vragen beantwoord heb.  Mocht u nog interesse hebben in een verdere mondelinge toelichting 
dan kan dat. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

H.P. Reinders 
beleidsadviseur  
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