
Bermbeheer     de ontvolking van Onderbanken… 
  
Afgelopen zaterdag naar L1 geluisterd? Daar werd de alarmklok over 
het Limburgse bijenbestand geluid! De bijenvolken nemen  in zo’n snel 
tempo af dat zelfs de minister een Deltaplan laat opstellen om deze 
dramatische achteruitgang te stoppen. En u weet het….. geen bijen, 
geen bestuiving!  
Een van de hoofdoorzaken wordt gelegd bij een parasiet, maar een 
tweede en zeer prominente reden is het jarenlang wegnemen van de 
natuurlijke voedselbronnen voor de bij zoals, Acaciabomen, wilde kers 
en vlierbes.  Daar kunnen wij als Onderbanken natuurlijk niets aan 
doen, want wij hebben “instandhouders” ingeschakeld die al jarenlang 
die ongemakkelijke discussie vóór blijven en bijzonder goed weten wat 
belangrijk is voor de bijenwereld en de toevallig in Onderbanken 
wonende natuurliefhebbers.  
  
Zo is ook het bermbeheer heel belangrijk voor de bijen – lees 
insectenwereld – en de ontwikkeling en instandhouding van de natuur 
in de buitengebieden. De Provincie beveelt aan de bermen – of wat 
daar in Onderbanken nog voor moet doorgaan – niet vóór 15 juni te 
maaien. Waterschappen, overijverige of onwetende  (onwillige?) 
landbouwers spelen het jaar op jaar klaar dat de bermen vóór, tijdens 
en na het maaiseizoen zo kaal blijven als een biljartlaken. Let op, dit 
zou dus door de gemeente moeten gebeuren of op zijn minst zou de 
gemeente zeer sterk de regie in handen moeten houden.  Dat gebeurt 
echter niet of in ruime mate onvoldoende, ondanks de aarzelende 
inzet van grazende schapen.   
Daardoor ligt  de biodiversiteit van de Onderbankse bermen op het 
bedenkelijk niveau van de jongste grasmat in de Arena.  
  
In het voorjaar doet zich nog een ander fenomeen voor, namelijk de 
verkleuring – van groen naar geel – van de bermkanten. Want maaien 
is alleen is niet genoeg! Om te zorgen dat geen wilde kruiden de 
monoculturen op onze akkers negatief beïnvloeden, wordt het 
gemeentelijk gedeelte van berm ook nog eens met “onkruidverdelgers 
bewerkt dat dan einde april, begin mei de meest fantastische gele 
kleurschakeringen oplevert. In de natuur is de kleur geel een teken 
van gevaar of de dood! Dat effect wordt dus ook ruimschoots bereikt, 
alles wat zich daar bevindt gaat hartstikke dood.  
  
Wanneer gaat de gemeente nu eens handhavend – of van mijn part 
echt instandhouding - optreden om zodoende een halt toe te roepen 
aan de “ontvolking” van Onderbanken.  
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