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• Verbinding in het landschap

• Groene (kleurrijke!) dooradering

• Bermen ook leefgebied voor 
gewone en bijzondere flora en 
fauna

• Vanuit bermen en vanaf dijken & 
taluds kunnen soorten het 
landschap ‘intrekken’

Bermen zijn belangrijk 
voor biodiversiteit



Ecologisch bermbeheer is nodig

• Helpt plagen zoals eikenprocessierups onderdrukken

• Geeft planten en dieren in de berm de ruimte

• Een diverse, kruidenrijke grasmat zorgt voor een stevige dijk

• Bloemrijke bermen zorgen voor een prettige leefomgeving

• En dat kan een beetje meer geld kosten dan bermen klepelen, maar 
dat hebben we er toch voor over?



Kleurkeur kan helpen om de kwaliteit 
te borgen

• Kleurkeur is een keurmerk voor ecologisch beheer van bermen en 
groenstroken

• Add-on certificaat op Groenkeur Groenvoorziening

• Vastgesteld, geborgd en ge-audit

• Draagvlak voor eisen uit opdrachtnemers en opdrachtgevers

• Kleurkeur is juridisch getoetst door een klachtencommissie en heeft 
die toets doorstaan





Wat houdt Kleurkeur in? (1)

• Voorbereiding

• Samenspel opdrachtgever en opdrachtnemer: beheerplan

• Uitvoering

• Elke maaibeurt gefaseerd: 15-30% van het oppervlak blijft 
ongemaaid

• Niet klepelen

• Flexibiliteit om in te spelen op seizoensvariatie



Klepelen: goedkoop verhakselen van 
alle levende have
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Wat houdt Kleurkeur in? (2)

• Monitoring: effecten van gevoerde beheer op flora en fauna worden 
in kaart gebracht. Binnen Kleurkeur gelden minimumeisen voor 
monitoring

• Vakbekwaamheid: cursus Kleurkeur voor uitvoerders van het beheer 
en hun direct leidinggevenden

Ruim 400 mensen opgeleid in de afgelopen 1,5 jaar



Kostenplaatje voor opdrachtnemer

Onderwerp Kostenraming (€) *

Audit voor certificaat (jaarlijks) 500-1000

Afdracht voor keurmerk (jaarlijks) 275

Opleiding (basiscursus per persoon) 300**

Machines PM

Ecologische expertise PM

Monitoring PM

* Weergegeven bedragen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden
** Weergegeven is het standaardtarief. Voor incompany cursussen gelden lagere tarieven 



Kostenplaatje voor opdrachtgever

Onderwerp Kostenraming (€) *

Meerkosten ecologisch beheer t.o.v. klepelen 0.00-0.15 per m2 , afhankelijk van berm en aannemer

Opleiding (basiscursus per persoon) 300**

Beheerplan, ontsluiting ecologische data etc PM 

Ecologische expertise PM

Monitoring PM

* Weergegeven bedragen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden
** Weergegeven is het standaardtarief. Voor incompany cursussen gelden lagere tarieven 



Toekomstbestendig beheer

• Opdrachtgevers: vraag in aanbestedingen om Kleurkeur

• Bedrijven staan te popelen!

• Mogelijkheid: geef bedrijf een periode de tijd om 
gecertificeerd te raken

• Ook opdrachtgevers hebben huiswerk: beheerplan, 
toezicht, evt. monitoring

• Zorg dat de voorbereiding en uitvoering gebeurt door 
mensen met inhoudelijke kennis en terreinkennis

• Begin klein en schaal op als het bevalt

• Toegewijde personen zijn fantastisch, maar laat het daar 
in een organisatie niet alleen vanaf hangen





ROEP UW GEMEENTE, PROVINCIE en 
WATERSCHAP OP OM MET KLEURKEUR 
AAN DE SLAG TE GAAN!



Dank voor jullie aandacht!

www.vlinderstichting.nl/kleurkeur
kleurkeur@vlinderstichting.nl

Met dank aan:
Frans Pladdet, Dick Oosthoek, Albert Vliegenthart, Manon Wieringa, Kars Veling, Marjelle Molenaar, Technische commissies 
Groenkeur en Kleurkeur


