
Gemeente Weststellingwerf legt 70 km bermverharding aan 
 
Gemeente Weststellingwerf gaat na de zomervakantie verder met het verharden van 70 kilometer 
bermen met graskeien. Zoals jullie weten is gewacht met de aanleg van de bermverharding 
vanwege de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Wel konden we in 2017 en 2018 al 48 
kilometer voorzien van bermverharding omdat langs deze wegen geen glasvezel werd aangelegd of 
de berm breed genoeg was. 
 
Waarom bermverharding? 
We kennen veel relatief smalle wegen in onze gemeente. Door veranderend of toenemend gebruik zien we 
dat de bermen ieder jaar meer onderhoud vragen en de veiligheid soms in het geding is door stuk gereden 
bermen. Die signalen ontvangen we ook uit onze dorpen. Door het verharden van de bermen in het 
buitengebied worden de wegen veiliger. Met de aanleg van 70 km bermverharding in 2021 kunnen we daar 
nu echt werk van maken. In 2022 wordt nog eens een traject van die orde van grootte voorzien van 
bermverharding. 
 
Welke bermen worden verhard?  
In totaal is er € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld voor het bermverhardingsprogramma. Hiervan is al een 
deel besteed aan de bermverharding in 2017 en 2018. We kunnen veel wegen voorzien van 
bermverharding, maar lang niet allemaal. De gemeente telt ruim 400km aan wegen en twee keer zoveel 
bermen. We moeten daarom keuzes maken. Dit doen we op basis van onze eigen onderhoudsgegevens. 
Ook hebben we de plaatselijke belangen(in 2018) en LTO gevraagd naar hun prioriteiten. Samen met de 
(on)mogelijkheden van de berm, breedte, het gebruik en van de weg leidt dit tot de keuze  van de 11 
wegen die in 2021 worden aangepakt.  Een aantal van deze wegen heeft al bermverharding aan één kant. 
Van die wegen gaan we nu ook de bermen aan de andere zijde verharden. In het najaar/winter van 2021 
informeren we jullie over  de bermen die we in 2022 gaan aanpakken. Dan worden ook wegen ten westen 
van de A32 aangepakt 
 
Wat verstaan we onder bermverharding? 
We leggen langs de wegen een graskeistrook aan van ongeveer 40cm breed. Een graskei is een betonnen 
steen met gaten erin die naast smalle wegen worden gelegd. Door de gaten kan gras groeien. De weg 
wordt verbreed waardoor auto’s elkaar veilig kunnen passeren. De meeste wegen worden voorzien van 
deze graskeistroken. Langs een aantal wegen worden passeerstroken aangelegd.  
 
Werken aan biodiversiteit 
De gemeente grijpt de werkzaamheden aan om de strook naast de graskeistroken in te zaaien met een 
bloemenmengsel. Dit sluit aan op initiateven van bewoners en plaatselijke belangen die hun bermen graag 
natuurvriendelijker willen inrichten. Door dit te combineren met het bermverhardingsprogramma kan er een 
grote stap worden gemaakt in het vergroten van de biodiversiteit in de bermen. 
 
Uitvoering werkzaamheden 
In de week van 23 augustus starten de werkzaamheden. Het werk wordt uitgevoerd door Nota Infra uit 
Sneek. Tijdens de werkzaamheden is (een deel van) de weg afgesloten voor het verkeer. Dit zal per 
wegvak een zeer beperkte periode zijn. 
 
Vragen: 
In 2021 worden de wegen in onderstaande overzicht voorzien van bermverharding. Mochten hier nog 
vragen over zijn, dan kan plaatselijk belang contact opnemen met collega Matthijs van Balen, 
m.vanbalen@weststellingwerf.nl van het team beheer en realisatie van de gemeente Weststellingwerf. 
 
Overzicht wegen: 
 
 

Plaatsnaam Weg 

Boijl Boekelterweg 

Boijl Boijlerweg 

Boijl Madenweg 
De Hoeve Jokweg  
De Hoeve Vinkegavaartweg 

Noordwolde IJkenweg 

Steggerda Hoeveweg 
Steggerda Turfhoekweg 
Vinkega Zuiderweg 
Zandhuizen Zandhuizerweg 
Zandhuizen Meuleveldweg 
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