
Sloten korven Wat, wanneer, waarom?
Het waterschap draagt in onze gemeente zorg voor de grote watervoerende sloten, 
Circulus-Berkel BuitenRuimte voor de kleine watergangen en ‘zaksloten’ langs de wegen. 
In deze sloten wordt water opgevangen zodat het daarna de bodem in kan zakken. Dat kan 
alleen als de sloten schoon genoeg zijn om het water te verwerken. Daarom maaien we 
de sloten en worden ze schoongemaakt. Dit ‘korven’ doen we om de twee jaar. Het ene jaar korft 
Circulus-Berkel de sloten aan de noordkant van de gemeente, het andere jaar aan de zuidkant. Het 
Twentekanaal is daarbij de natuurlijke grens. Dit jaar is de noordzijde aan de beurt. Het maaiwerk 
start ieder jaar na de zomer.

Bijen
nuttig volkje waar we zuinig op zijn
Bijen zijn belangrijk voor onder meer de voedselproductie. Zo zorgen bijvoorbeeld 
honingbijen voor de bestuiving van veel van onze voedselgewassen. Zonder 
bestuiving geen vruchten, maar ook geen zaden. Door de bestuiving van veel 
wilde planten zorgen bijen bovendien voor biodiversiteit in de natuur. De sterfte 
onder veel bijensoorten is helaas groot door onder meer gebrek aan voedsel 
en nestgelegenheid. Daarom zijn we ook in de gemeente Lochem zuinig op de 
bijenvolken. 

Zwermende bijenvolken
In de maanden mei tot en met september komt het voor dat een bijenvolk haar 
kast of nest verlaat op zoek naar een nieuw huis. De bijen strijken neer op een 
nieuwe plek of maken ergens een tussenstop. Dat kan in het openbaar groen 
zijn, maar ook bijvoorbeeld in particuliere tuinen. Daar zetten ze hun nuttige 
werk voort. Om te voorkomen dat zo’n zwerm als overlast wordt ervaren biedt de 
Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) hulp aan.

Ervaart u overlast? Meld het bij de lokale imker 
Op de webpagina www.bijenhouders.nl van de NBV kunt u een imker vinden bij 
u in de buurt. De imker kan u van een bijenzwerm a� elpen en zorgt ervoor dat 
de dieren elders hun nuttige werk voortzetten. Ook voor advies kunt u bij deze 
imker terecht. Meer informatie over het belang van bijen en hommels én handige 
informatielinks vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem

In de openbare ruimte wordt dagelijks hard gewerkt om de 
gemeente Lochem mooi, lee� aar en schoon te houden. In 
opdracht van de gemeente zorgen de BuitenRuimte-collega’s 
van Circulus-Berkel voor onder meer het onderhoud van het 
openbaar groen, begraafplaatsen, straten, verkeersborden of 
straatmeubilair. Het is werk dat we met enthousiasme en kennis 
van zaken uitvoeren in lijn met het gemeentebeleid. Dat doen 
we met elkaar, met partners en de betrokkenheid van inwoners.

Met deze pagina laten we u enkele malen per jaar kennismaken 
met het werk in het Lochemse ‘groen en grijs’.

Maaien van 
gemeentelijke gazons
In de maand april is het maaien van gazons weer gestart in onze gemeente. 
Op dit moment worden onder meer de gemeentelijke gazons, trapvelden, 
wadi’s en de grotere velden van de gemeentelijke begraafplaatsen gemaaid. 
Gazons met bloembollen worden in juni/juli gemaaid. Zo krijgen de bollen de kans 
om af te sterven en voeding op te slaan. Deze energie is nodig om volgend jaar 
weer volop te bloeien. 

Werken op beeld 
Veel werk voeren wij uit ‘op beeld’. Ook het maaien van gazons. Aan de 
hand van vastgestelde beelden controleren onze mensen of en wanneer er 
gemaaid moet worden. Zo voorkomen we dat gras bij groeizame omstan-
digheden te laat gemaaid wordt of juist onnodig vaak. Het kan dus zijn dat 
de maaimachine soms een veld overslaat. In Lochem is beeldkwaliteit B 
afgesproken, een basiskwaliteit die in de meeste gemeenten gebruikelijk is. 
Het gazon mag daarbij gemiddeld 6 cm hoog worden.

Obstakels 
Het gras rondom obstakels en bomen wordt driemaal per jaar gemaaid. Op deze 
plekken kan de begroeiing dus wat hoger zijn voordat de maaimachine langskomt. 

Gemeente Lochem

Groen en grijs

Veilige zichthoeken 
en fi etspaden 
Tussen half juni en half juli worden de ‘zichthoeken’ in onze gemeente 
gemaaid, dit zijn de bermen nabij kruisingen en splitsingen. Zo voorkomen 
we onveilige verkeerssituaties. Bermen langs fi etspaden maaien we 
driemaal per jaar. Dit doen we tweemaal per jaar over een lengte van 
circa 75 meter. Daarmee houden we de paden toegankelijk en vrij van 
overhangend gras, en zorgen we voor voldoende verkeersoverzicht.

Beleef de Berkel 
Minder maaien, natuurlijke oevers
In hartje Lochem is de Berkel afgelopen jaren aantrekkelijker geworden voor mens én 
natuur. Het traject tussen de brug in de Goorseweg en de Larenseweg ontwikkelt zich 
tot een belangrijke ecologische verbindingszone. Zo hebben de gemeente en het water-
schap geïnvesteerd in (wandel)paden en natuurvriendelijke oevers. Deze oevers worden 
beheerd door Circulus-Berkel. 

Passend bij het ecologische karakter maaien we de oevers sinds drie jaar ‘gefaseerd’. 
Inmiddels genieten we van meer gevarieerdere en natuurlijke oevers. Het gefaseerd 
maaien start meestal in de maand juni. Riet en ruw gras worden over stroken van circa 
50 meter afgemaaid, daartussen blijft steeds 50 meter begroeiing staan. Zo sparen we 
een deel van de begroeiing, de natuurlijke schuilplaats van insecten, water- en kleine 
landdieren. 
De aanpak bevordert ook de kruiden- en plantengroei en ook dat is weer aantrekkelijk 
voor dieren. Met het nieuwe maaien dragen we in Lochem bij aan ecologische kwaliteit 
in en rondom het water. De oeverstroken die dit jaar niet gemaaid worden zijn volgend 
jaar aan de beurt.

Lochemse 
bloemenweiden: 
natuurlijk mooi én nuttig
Onze gemeente telt rond de 20 bloemenweiden, variërend van 
grote weiden tot kleinere stroken. Het is de komende tijd weer 
genieten van een variatie aan kleuren en grassen, voor mens 
én dier… De weides zijn vaak natuurlijke afscheidingen tussen 
de kernen en het buitengebied. Ze geven de gemeente een 
natuurlijke aanblik, maar bieden meer dan dat: de weiden zorgen 
voor biodiversiteit. Kruiden krijgen hier alle kansen, aantrekkelijk 
voor bijvoorbeeld vlinders, bijen en libellen. Vogels en kleine 
dieren zoals egels en muizen vinden er bovendien beschutting 
en voedsel. Kortom: het is een volledig ecosysteem. Ook het 
maaien in het najaar heeft een belangrijke functie. Na het maaien 
van de weiden blijft het maaisel een paar dagen liggen. Het zaad 
krijgt dan de kans zich te verspreiden. Om het droogproces te 
versnellen wordt het gras nog een keer machinaal ‘opgeschud’.” 
Daarna wordt het op rijen klaargelegd (het ‘ruggen’) zodat het 
als hooi geladen kan worden.

Maaien

Schudden

Laden

Maaiwerk met meer-waarde
De maaier krijgt ieder jaar assistentie van een ‘groenteam’. 
De collega’s zijn bij Circulus-Berkel gedetacheerd via het Baken. 
Op de bloemenweiden zorgen ze dat obstakels en hoeken 
gemaaid worden; plekken waar grote machines niet kunnen 
komen. De teams leveren een belangrijke bijdrage aan het werk 
in het Lochemse groen en onze leefomgeving.

Wist u dat...
...veel bloemenweiden een extra functie hebben? De 
weide in Epse heeft bijvoorbeeld een kikkerpoel, de 
bloemenweide in Eefde een mooie beekloop en de weide 
nabij het Staringcollege zorgt voor regenwaterafvoer. 
In Gorssel is de bloemenweide aan de Kozakkenlaan 
een wadi; een beplante greppel met een doorlatende 
bodem. Het hemelwater wordt via de planten en bodem 
teruggebracht in het ecosysteem en niet in het riool. 
Wadi’s maaien wij daarom tweemaal per jaar.

Wilt u iets melden over uw leefomgeving? 

Dat doet u eenvoudig op www.circulus-berkel.nl/lochem Uw melding verschijnt dan op 
de digitale kaart. Op de kaart volgt u ook de status van uw melding.
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Met de gemeente willen we zorgen voor bloeiende bermen. Wij maaien 
zodra de bermen zijn uitgebloeid. Belangrijk dus dat u de bermen zelf niet 
maait! Binnenkort verschijnt de nieuwe Bermenfolder van de gemeente 
Lochem. Hierin leest u hoe we samen zorgen voor bermen én hoe ook 
u daarvan kunt genieten. In Gemeentenieuws leest u binnenkort meer.

Bermen maaien
Ecologisch beheer voor bloeiende bermen
De bermen in onze gemeente worden eenmaal per jaar gemaaid. Dit doen 
we zodra kruiden en bloemen zijn uitgebloeid, de periode half oktober tot 
en met december. Daarbij maaien we om het jaar de hele berm. Het ene jaar 
is dit aan de noordkant van de gemeente, het andere jaar aan de zuidkant.
Aan de andere kant van de gemeente maaien we een strook anderhalve 
meter vanaf de weg. In dezelfde periode maaien we ook ruw gras 
op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Het maaiwerk voert Circulus-Berkel 
BuitenRuimte uit samen met aannemersbedrijf Almen-Harfsen. 

Groeikansen 
Voor het maaiwerk zetten we een zogenaamde maai-zuigcombinatie in 
waarmee het maaisel afgevoerd wordt. Daarmee verschralen we de bodem 
en voorkomen we voedingsgrond voor hoge grassen en brandnetels. 
Weghalen van het maaisel zorgt voor groeikansen voor kruiden en planten; 
aantrekkelijk voor passanten, maar ook voor vlinders en andere insecten. 
Zo genieten mensen én dieren iedere zomer van de bloeiende bermen in 
onze gemeente.

Bermen zelf 
maaien?
Niet doen! 


