
Beekdaelens Bijzonder Bermbeheer… 

Wij schrijven nu aan de vooravond van de dag des Heren, 30 april 2022.  

Tijdens mijn ochtendwandeling door de Onderbankse dreven zie ik tot mijn grote 
verbazing dat vannacht, vanmorgen of zo pas geleden de openbare bermen in de 
Grachtweg reeds een “onderhoudsbeurt” hebben gehad. 

Onderhoudsbeurt betekent: illegaal gemaaid en zo kaal als een biljartlaken. Nou 
moet ik toegeven, niet helemaal kaal. Want het maaisel is blijven liggen en zorgt 
voor nieuwe groenbemesting waardoor de bermen in de toekomst nog meer 
eentonige begroeiing gaan vormen als voorheen.  

Heeft Beekdaelen een maaikalender? Zo ja, wordt die dan gehandhaafd? In het 
verleden maaide de gemeente  haar bermen voor het eerst na 15 juni en 
eventueel voor de tweede keer na 15 september, om zo de armetierige flora en 
fauna  nog enigszins een kans te geven in het landschap van saaie 
monoculturen. Gaat Beekdaelen er nu van uit dat de kabouters deze bermen 
stiekem stukmaaien? Gelooft ze nog in sprookjes of in de Auvermennekes  die  
“bei Nacht und Nebel”  hun geheimzinnige werken verrichten?  

Zo’n 15 jaar geleden schreef ik al in mijn columns over dit merkwaardig 
verschijnsel van zelfredzaamheid. Noem het eerder maar eigenbelang, in elk 
geval kortzichtigheid, dat door een enkele hoofdige boer jaar in jaar uit wordt 
uitgeoefend.  Het was toen nog Onderbanken. Ook toen handhaafde de 
gemeente niet. Was het een soort cliëntelisme, angst voor een boze boer of 
ambtelijke ongeïnteresseerdheid  dat leidde tot dit apathisch nietsdoen?   

Ook in het kortstondig bestaan van Beekdaelen zie ik nog weinig verbetering 
optreden. De buitengebieden staan bloot aan gestage verloedering (illegaal 
maaien, kappen en kapot spuiten) en de overheid vindt dat het goed is.  Reacties 
van burgers worden bureaucratisch “behandeld” en daarmee is de kous af. Ik 
weet niet of Beekdaelen nog aanspraak maakt op de titel van groene gemeente, 
maar buiten de gifgroene Feldbissletters heb ik niet veel meer groene activiteiten 
in het buitengebied kunnen bespeuren. Met dank aan de Auvermennekes, dat 
wel!  

  

Pierre Lindner, Bingelrade  

Pierrelindner44@gmail.com  


