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Medewerker Asset Groen Beheer en Onderhoud Wegen



 15.092.584 m2 wegen

 82.867 stuks bomen

 2.418.625 m2 beplanting

 14.881.836 m2 gras/berm

 150 km faunarasters

 3.710 ha eigen grond

 3.665 ha grond wat we in beheer hebben

Wat getallen/m2

2



Uitgangspunten beheer:

- Veiligheid (voor verkeer en omgeving)

- Natuurwaarde/biodiversiteit/duurzaam

- Infiltratie

- Wat door dit beheer vrijkomt aan biomassa duurzaam laten 
verwerken.

• Dus geen aanplant/vellen met enkel als doel biomassa te oogsten

• Door bermen te verschralen en beter met ons bomenbestand om te 
gaan komt er zelfs steeds minder biomassa vrij

• Wij besteden aan op basis van EMVI criteria (Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving)

Basisuitgangspunten Bermbeheer
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 ‘Sinusmaaien’. 

 Baggerslib afvoeren.

 Proef ism vlinderstichting.

 Proef duizendknoopbestrijding.

 Meer aandacht voor insecten in de berm en niet alleen planten.

 EMVI criteria.

Nu en de toekomst
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• In 2018 is in de bestekken voor het onderhoud van de bermen en die 
voor het snoeien en vellen van bomen een EMVI criterium 
opgenomen om duurzaam om te gaan met de vrijgekomen 
materialen.

• Hierbij is duurzaam gedefinieerd als het zo lang mogelijk vastleggen 
van koolstof (zo laag mogelijke CO2 uitstoot in atmosfeer).

• Bij beide bestekken is een “ladder” met 5 treden opgenomen. Op alle 
treden kon worden ingeschreven zolang de totale inschrijving op 
100% uitkwam.

EMVI
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4 Verwerken tot producten met een lange levensduur 

• bijv. isolatiemateriaal, spaanplaatvervanger, meubels

• veenvervanger

3 Verwerken tot producten met een korte levensduur

• bijv. karton, groen strooizout

• Lokaal composteren

2 Composteren

1 Energieopwekking

• bijv. vergisten met nacompostering

0 Storten



Een voorbeeld: Sinusbeheer
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https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/geen-dronken-loonwerker-
maar-sinusmaaien-voor-vlinder-en-bijen~a73f1ace/

Sinusmaaien West Maas- en Waalweg (N322)





Gelderland levert je mooie streken!
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Gaaf toch?


