
Aan de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder

Betreft: Ecologische bermen buitengebied gemeente Noordoostpolder

Geachte gemeenteraad,

Binnenkort gaat u beslissen over ecologische bermen in het buitengebied van de Noordoostpolder en

ik zou u graag willen vragen om niet alleen naar de biodiversiteit van een ecologische berm te kijken

maar ook naar de onveiligheid wat dit met zich mee kan brengen.

Wij wonen zelf aan de Kadoelerweg te Kraggenburg, de bermen aan deze weg worden al enkele jaren
beheerd als ecologische bermen. Voorop gesteld wij zijn geen tegenstander van ecologische bermen

maar wij merken zelf dat door de ecologische bermen de veiligheid van de weg in gevaar komt.

Het beleid van de ecologische bermen op dit moment is dat de bermen maar 2x per jaar gemaaid

worden, 1x juni/juli en in september. Maar dit is te weinig voor bochten, uitritten en kruispunten, de

begroeiing is in juni al zo hoog dat dit gevaarlijk is en je geen zicht meer hebt.

Als bewoner van de buitenwegen kun je door de hoge begroeiing niet veilig meer vanaf de uitrit de

weg oprijden, ook bij de kruispunten en bochten heb je te weinig zicht en ontstaan er gevaarlijke
situaties.

Maar het allerbelangrijkste is dat de veiligheid van de fietsers en dan vooral de veiligheid van

schoolgaande kinderen in gevaar komt. Deze moeten elke schooldag al over de gevaarlijke wegen

van de gemeente Noordoostpolder naar school fietsen en dan heb ik het met name over de 60

kilometer wegen waar geen apart fietspad is. Deze wegen zijn zonder de ecologische bermen al

gevaarlijk door verkeer wat veel te hard rijd en al het landbouwverkeer wat over deze wegen gaat. 

Door de ecologische bermen worden deze wegen nog gevaarlijker omdat de wegen

onoverzichtelijker worden. En dan met name in de bochten, kruispunten en uitritten. Wanneer deze

punten pas juni/juli gemaaid worden staat de begroeiing soms al een meter / anderhalve meter
hoog. De fietsers zijn op deze punten dan niet zichtbaar voor het verkeer wat veel gevaar met zich

meebrengt.

Wij ondervinden dit gevaar dagelijks, onze zoon moet elke dag op de fiets vanaf de Kadoelerweg naar

de middelbare school in Emmeloord fietsen. Elke morgen houd ik mijn hart vast als ik zie hoe hard

het verkeer rijdt over de Kadoelerweg en ook al hebben ze geen zicht in de bochten door de hoge

begroeiing van de ecologische berm toch halen ze mijn zoon in de bochten in en wordt hij wekelijks

afgesneden op de Kadoelerweg. Gelukkig is het tot nu toe altijd nog goed afgelopen maar hoelang

nog? Elke dag verwacht ik politie aan de deur die komt zeggen dat mijn zoon een ongeluk heeft

gekregen en elke dag ben ik weer opgelucht dat hij weer een dag veilig thuis is gekomen. Dit hoort
toch niet? Toen ik een aantal weken geleden het krantenbericht las over de 14-jarige jongen die

verongelukt is op de Weg van Ongenade sprongen de tranen in mijn ogen, dit bericht verwacht ik ook

dagelijks over mijn zoon. En waarschijnlijk nog heel veel ouders meer. Hoeveel ouders moeten dit
bericht nog thuis krijgen? En ik ben bang dat wanneer er geen goed beleid komt voor de ecologische

bermen nog veel meer ouders dit bericht thuis gaan krijgen.

Daarom ook mijn verzoek aan u leden van de gemeenteraad, om goed te kijken welke

wegen/bermen geschikt zijn voor ecologische bermen. En wijs wegen aan die een apart fietspad
hebben, wanneer hier de berm ecologisch wordt kunnen de fietsers in ieder geval veilig op een apart
fietspad fietsen. Of analyseer de buitenwegen van de Noordoostpolder goed en kijk naar de wegen



met weinig verkeer of alleen wegen die recht zijn, waar je ook met hoge begroeiing in de berm wel

goed zicht hebt.

En zorg dat bochten, kruispunten en uitritten vaker gemaaid worden, 2x per jaar is te weinig dit is uit
eigen ervaring. Deze punten moeten vaker en vooral eerder in het jaar gemaaid worden, juni/juli is te
laat.

Dit geef ik al bij de gemeente aan zolang wij aan de Kadoelerweg wonen, dit is nu 7 jaar, en in mijn
ogen is mijn verzoek heel eenvoudig maai de bochten, uitritten en kruispunten eerder in het jaar en

1 of 2 keer vaker. Maar tot op heden gebeurd dit niet. En hierdoor heb ik het gevoel dat de

ecologische bermen belangrijker zijn dan de schoolgaande kinderen die wonen in de

Noordoostpolder en die dagelijks op de fiets naar school moeten.

Ik hoop dat u dit wel inziet en een juiste beslissing neemt over het beleid van ecologische bermen in

de Noordoostpolder. Dit gaat niet alleen over natuur en de biodiversiteit maar dit gaat ook over de

veiligheid van de buitenwegen in de Noordoostpolder en met de name de veiligheid van onze

schoolgaande kinderen. Alstublieft zorg ervoor dat niet nog meer ouders het bericht thuis krijgen dat

hun kind onderweg naar school aangereden is. Neemt u dit alstublieft mee in uw besluit over de

ecologische bermen.

Met vriendelijke groet,

, Kraggenburg


