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Beter maaien voor een nóg biodiverser Utrecht

'Hoe doe je dat nou precies, ecologisch beheer? 

En wat komt er allemaal bij kijken?’ 

• De ontwikkeling van ecologisch maaibeheer in 
Utrecht

• Kleurkeur

• Betrokkenheid & communicatie

• Zelfbeheer



Van gazon naar hooiland: 

de ontwikkeling van ecologisch maaibeheer in Utrecht

De jaren ‘80 ecologische bewustwording & bezuinigingen

Expertise ontwikkelen en delen

Generalisten – beheerorganisatie extern

Biodiversiteitscrisis

Kleurkeur



Kleurkeur

Beheer is een van de 
belangrijkste knoppen 
waar we aan kunnen 
draaien voor meer 
biodiversiteit in Utrecht



Kleurkeur

Keurmerk opgezet door 
De Vlinderstichting en 
Stichting Groenkeur

Het uitgangspunt van Kleurkeur is:

• het bevorderen van biodiversiteit

• meer kleur in de berm



Aanbesteding maaibestek in 2018

• Criteria voor Kleurkeur 
gecertificeerd personeel

• Visie op biodiversiteit

3 aannemers (op weg naar) 
Kleurkeur certificering

Kleurkeur – de aannemer



Kleurkeur – de eigen organisatie

Op cursus met beheer en ecologen:

• Herkennen typische flora en fauna

• Uitgangspunten ecologische 
bermbeheer

• Kennis van in te zetten 
beheermethoden



Kleurkeur – de bewoners

• Bijvriendelijkste gemeente

• Social media campagne

• Internetpagina met uitleg

• Filmpjes

https://www.utrecht.nl/wonen-en-
leven/parken-en-
groen/groenonderhoud/maaien/



Kleurkeur – de praktijk

Leerdoelen:

• Herkennen typische flora en fauna

• Uitgangspunten ecologische bermbeheer

• Kennis van in te zetten beheermethoden

• * Vast stellen te voeren beheer

• * Monitoren

• * Monitoring interpreteren
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Kleurkeur – de ervaring

Noordwest – Wei met Boom

• Groot terrein

• Al in ecologisch beheer

• Beheerplan met doelen

• Actieve betrokkenheid bewoners

• Actieve betrokkenheid wijkopzichter

• Actieve betrokkenheid aannemer



Kennis van in te zetten beheermethoden







Kleurkeur – de ervaring

Noordwest – Wei met Boom

• Afstemming en planning

• Materieelkeuze

• Maaiwijze



Kleurkeur – de praktijk

Samenspel opdrachtnemer - opdrachtgever

• Opstartdag in het veld

• Beheerplan

• Monitoring

• Communicatie



Kleurkeur – de praktijk

Bevlogen ecoloog die alle aannemers op hun 
knieën rondom een bijenorchis krijgt. 



Kleurkeur – de ervaring

Leerpunten

• Géén aannames doen!! 

• Actieve communicatie belangrijk

• Actieve houding aannemer 

• Inhoudelijke kennis aannemer

• Snel aan de slag met beheerplannen

• Betrokkenheid bewoners vergroot succes

• Niet alle gebieden lenen zich voor Kleurkeur

• Monitoring nog uitwerken

• Specifieke doelsoort (bruin zandoogje)

• Enthousiaste ecoloog!!



Kleurkeur – de ervaring

Voor Utrecht breed:

• Het principe van Kleurkeur kan overal: 
hooiland 2x maaien

• Veel bermen nog in ontwikkelstadium

• Voorlopig nog 15% over laten staan



Betrokkenheid inwoners



Betrokkenheid inwoners



Betrokkenheid inwoners



Zelfbeheer

'Hoe doe je dat nou precies, 
ecologisch beheer? En wat 
komt er allemaal bij kijken?’

• Meerdere parken / plekken 
waar het beheer samen met 
bewoners of een stichting 
plaats vindt. 

• Vergroening Singel

• Adikade

Communicatie & betrouwbaar



Zelfbeheer

'Hoe doe je dat nou precies, ecologisch beheer? 

En wat komt er allemaal bij kijken?’

Hooien

met 

vrijwilligers



'Hoe doe je dat nou precies, ecologisch beheer? 

En wat komt er allemaal bij kijken?’

Schapenbeheer

Zelfbeheer



Beter maaien voor een nóg biodiverser Utrecht

'Hoe doe je dat nou precies, ecologisch beheer? 

En wat komt er allemaal bij kijken?’ 

Bevlogen

• Bewoners

• Beheerders

• Aannemers

• Wethouders

• Ecologen


