Inspectie Bermen en Sloten

Wegbermen hebben primair een civieltechnische- en verkeerskundige functie. Het argument van
verkeersveiligheid is daarbij zwaarwegend. Het verkeer moet elkaar goed kunnen zien en de wegbewijzering
en het overige wegmeubilair (bijv. reflectoren) moeten duidelijk zichtbaar zijn. Ook dient de weggebruiker
in noodgevallen de berm als ‘vluchtmogelijkheid’ te kunnen gebruiken.
Bermen en sloten dienen minimaal eens per 2 jaar geïnspecteerd te worden om gebreken op te sporen en
om het cyclisch onderhoud aan te bepalen.
Het niet onderhouden van bermen en sloten zal leiden tot vervuiling van de sloten door organisch materiaal
en dichtgroeien. Uiteindelijk zullen de droge sloten hun waterbergend vermogen verliezen.
Zowel de eventueel naastgelegen landbouwpercelen als de bermen kunnen dan niet meer afwateren naar
de sloten. De bermen zullen eerst, maar daarna zal ook het weglichaam verweken. De schade die daardoor
ontstaat aan het weglichaam zal de verkeersveiligheid niet bevorderen en de kosten voor het herstel van
de wegen zullen explosief stijgen. Daarnaast kan een gedupeerde weggebruiker de gemeente ook
aansprakelijk stellen voor geleden schade bij het niet of summier onderhouden van de openbare ruimte.
Men dient zich te realiseren dat deze bedragen fors kunnen oplopen.
Het uitvoeren van een 2-jaarlijkse globale inspectie heeft tot doel om de beheerder inzicht te verschaffen
in de onderhoudstoestand van het te beheren areaal.
De wegbeheerder wordt vanuit de Wegenwet verplicht om “voorzieningen” (bermen en sloten) regelmatig
en duurzaam te onderhouden. Het onderhouden kan bestaan uit het uitvoeren van groot en klein onderhoud.
De onderhoudsmaatregelen dienen zodanig te zijn dat zowel de structurele achteruitgang van de kwaliteit
van de bermen en sloten wordt vertraagd, alsmede door het conserveren van de bermen en sloten de
kwaliteit op een acceptabel niveau gehandhaafd blijft.
Tijdens de inspectie wordt er ook rekening gehouden met de Flora- en Fauna wet, kijken wij naar de
mogelijkheid om ecologische bermen aan te leggen en geven advies over het in stand houden van struweel
en bosrand.
Graag gaan wij vrijblijvend een dag met u op stap om de situatie in uw beheergebied te bekijken.
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