
Een zwerfvuil
vrije berm

Bermen mogen niet zomaar betreden worden. 
Daarom is het een interessante broedplaats voor 
veel dieren zoals patrijzen, dassen en veel 
insecten. Door ecologisch bermbeheer verhogen 
we de natuurwaarde en met faunapassages 
zorgen we voor een veilige oversteek naar 
aangrenzende natuurgebieden. Zo worden 
bermen belangrijke ecologische verbinders. 

Een broedplaats 
van (beschermde) 
diersoorten

Jaarlijks komt in Nederland een enorme 
hoeveelheid bermgras vrij. Van dit bermgras 
zijn hoogwaardige producten te maken zoals 
isolatiemateriaal, bermpaaltjes en strooizout. 
Het is daarmee een waardevolle grondstof voor 
de biobased economie!

Met een ecologisch beheer en 
onderhoudsplan op maat creëren we 
een biodiverse berm. Monitoring geeft 
inzicht in de effecten.

1.000.000 ton 
bermgras als 
grondstof

Een bloemrijke berm is niet alleen een 
waardevolle voedselbron voor veel 
insecten, maar ook nog eens bijzonder 
mooi! En daarmee minder aantrekkelijk 
om zwerfvuil in achter te laten.

Een overvloed 
aan bloemen en 
kruiden
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Onze bermen zijn zoveel meer dan een veiligheidsstrook of 
publieke afvalbak. Door anders te kijken ontstaan nieuwe 
kansen en creëren we met elkaar een groots en waardevol 
leefgebied voor planten en dieren. Heijmans, CSU en 
Renewi bundelen krachten om deze kansen te verzilveren.

Trekt insecten en weert afval

ineens een verkeersbord
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Onze visie vraagt om een integrale aanpak die rust op 7 pijlers. 
Samen dekken zij de belangrijkste thema’s en geven inzicht in 

onze werkwijze. Zo maken we van de bermen het grootste 
natuurgebied van Nederland!

Pijlers

Meer informatie?
www.debermen.nl

Een specialistisch schoonmaakteam 
zorgt voor schone bermen waardoor 
reststromen van hogere kwaliteit zijn 
en flora & fauna niet worden 
gehinderd door zwerfvuil.

We besparen 20 ton CO  per km  berm 
door de inzet van duurzaam en 
ecologisch beheer en onderhoud.

We ontwikkelen een open platform waar 
we nieuwe inzichten delen die we opdoen 
binnen de pijlers. Daarnaast ontwikkelen 
we samen met ketenpartners nieuwe 
innovaties die bijdragen aan de ambities.

De reststromen worden zo hoogwaardig 
mogelijk hergebruikt. Zo'n 80% van het 
zwerfvuil zien we terug als nieuwe 
producten. We innoveren samen met 
ketenpartners om gezamenlijk de 
kringloop te sluiten. 

We meten het effect op de vervuilingsgraad 
van de berm en monitoren de mate van 
aantrekkelijkheid voor omwonenden.

We zorgen voor een veilige en goed 
onderhoudbare berm en benutten 
circulaire kansen voor het beheer en 
onderhoud van het wegmeubilair.  

Het zwerfvuil in bermen zorgt voor veel 
microplastics in het milieu. Door voor het 
maaien het zwerfvuil te verwijderen, ontstaan 
zuivere reststromen waar nieuwe producten 
van worden gemaakt. Minder microplastics en 
voeding voor de circulaire economie!
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