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1. Wat is Kleurkeur? 

Kleurkeur is het keurmerk dat staat voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Beheer dat 

ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder insecten. Het biedt een garantie voor 

biodiversiteit gekoppeld aan de kwaliteit van Groenkeur-deelnemers. 

2. Hoe is Kleurkeur geregeld? 

Kleurkeur is een add-on certificaat op het Groenkeur-certificaat Groenvoorziening. Dit betekent dat 

alleen bedrijven met het certificaat Groenvoorziening van Stichting Groenkeur in aanmerking kunnen 

komen voor de het certificaat Kleurkeur. Het schema wordt beheerd door Stichting Groenkeur. 

3. Wat kunnen opdrachtgevers met Kleurkeur? 

Opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en provincies kunnen in de gunningscriteria van 

hun bestekken opnemen dat Kleurkeur-deelnemers hoger scoren. Ook kunnen zij de voorwaarden in 

de bestekken aanpassen naar de kwaliteitseisen van Kleurkeur. Op plekken met 

biodiversiteitswaarde waarborgt Kleurkeur een goed beheer van deze biodiversiteit. Aangezien 

kwaliteit geld kost, kan beheer uitgevoerd volgens Kleurkeur duurder uitvallen dan klepelbeheer of 

andere vormen van beheer. De opdrachtgever maakt hierin de keuze, eventueel na advies te hebben 

ingewonnen bij inschrijvers.  

4. Wat houdt Kleurkeur in? 

 

De inhoud van Kleurkeur moet nog definitief worden vastgesteld. Als uitgangspunten voor een goed 

ecologisch beheer gelden voor de toekomstige Kleurkeur-deelnemers (certificaathouders): 

 

Uitvoering 

 De certificaathouder stelt een beheerplan op voor het contractareaal waarin onder andere 

staat beschreven: het contractareaal, de (in overleg met de opdrachtgever) aanduiding van 

de aanwezige ecologische waarden binnen het contractareaal, het te gebruiken materieel, de 

tijdstippen van uitvoering van werkzaamheden, afspraken over ecologische monitoring, 

afspraken over afstemming van werkzaamheden met belanghebbenden en meer.  

 Bermen en groenstroken worden gefaseerd gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Dat 

betekent dat bij iedere maaibeurt een deel van het oppervlak van de vegetatie blijft 

overstaan. 

 Klepelen is niet toegestaan in bermen en groenstroken met een hoge biodiversiteitswaarde. 

In de overige bermen en groenstroken wordt klepelbeheer beperkt. 

 Het maaibeheer is flexibel en wordt afgestemd op de weersomstandigheden, waardoor 

bijvoorbeeld in een laat voorjaar later wordt gemaaid dan in een vroeg voorjaar. Of dat bij 

natte omstandigheden het maaien wordt uitgesteld. 

 Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, uitgezonderd voor de beheersing van 

invasieve exoten en de eikenprocessierups. 

 Geen actieve bemesting, evenmin als het toepassen of opslaan van slootmaaisel, bagger, 

compost of andere gebiedsvreemde organische materialen. 
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Vakbekwaamheid 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwame medewerkers. Minimaal de helft 

van het aantal manuren wordt uitgevoerd door medewerkers die beschikken over het 

persoonscertificaat van de cursus Kleurkeur. 

 De cursus Kleurkeur wordt vanaf het voorjaar 2019 gegeven door De Vlinderstichting. Dit 

certificaat is vijf jaar geldig. 

Monitoring 

 De certificaathouder brengt de effecten van het gevoerde beheer op flora en fauna in kaart. 
Aan de monitoring worden minimumeisen verbonden. 

 
Voorafgaand aan de opdracht is ten minste de volgende informatie bekend: 

 de gebiedsbeschrijving, inclusief de betreffende beheerdoelen en specifieke wensen met 

betrekking tot de bermen en groenstroken; 

 de nulsituatie van de bermen; 

 de aanduiding van excellente bermen; 

 de aanwezigheid van beschermde en Rode-Lijstsoorten en andere prioritaire soorten; 

 het beheersen en voorkomen van vestiging van soorten van de EU-lijst en aanvullende 

soorten die via provinciale regelgeving in het kader van de Wet Natuurbescherming zijn 

aangewezen (bijvoorbeeld Aziatische duizendknopen of watercrassula). 

 welke belanghebbenden er zijn binnen het contractareaal. Het betreft bijvoorbeeld het 

waterschap en diens aannemers in geval watergangen grenzen aan bermen binnen het 

contractareaal. 

 

5. Hoe snel werkt Kleurkeur? 

 

Ecologisch bermbeheer is een wijze van werken die is geborgd met een kwaliteitscertificaat. Echter, 

om de natuur naar de gewenste situatie te brengen is tijd nodig. Het verdient de voorkeur om 

contracten voor langere perioden aan te gaan om het effect ook te kunnen zien. De bodem, flora en 

fauna passen zich langzaam aan, aan de nieuwe situatie. 

 

6. Wat staat de komende tijd op de planning voor Kleurkeur? 

Het schema wordt medio april besproken door het College van Deskundigen van Groenkeur, waarna 

het naar verwachting begin mei wordt gepubliceerd. 

In de komende tijd wordt de ééndaagse cursus Kleurkeur verder ontwikkeld en aangeboden op 

locaties verspreid door Nederland. De cursus is voor iedereen te volgen. 

Tevens werkt De Vlinderstichting aan een Handboek Kleurkeur, waarin het werken volgens Kleurkeur 

uitgebreid wordt beschreven. Deze is in de loop van 2019 verkrijgbaar. 

 

7. Wat zijn de kosten van Kleurkeur voor certificaathouders? 

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor het certificaat Kleurkeur, betalen vanaf 2020 een 

jaarlijkse additionele bijdrage van €275,- (ex. BTW) aan de Stichting Groenkeur. Hiervan draagt 

Stichting Groenkeur per certificaat jaarlijks €75,- af aan De Vlinderstichting. Uit deze bijdrage 

verzorgen beide organisaties het beheer van Kleurkeur. Een onafhankelijke certificatie-instelling (CI) 

beoordeelt aanvragers van het Kleurkeur-certificaat.  
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Hiervoor brengt de certificatie-instelling kosten in rekening aan de aanvrager van het Kleurkeur-

certificaat. Verder kan het werken volgens Kleurkeur kosten met zich meebrengen voor een 

certificaathouder, omdat het aanpassingen van bijvoorbeeld de werkwijze vergt en medewerkers een 

cursus moeten volgen. Deze eventuele kosten kunnen per bedrijf verschillen.  

 

8. Ik wil meer weten over Kleurkeur, waar kan ik terecht? 

 

U kunt uw vragen over Kleurkeur stellen via info@vlinderstichting.nl of info@groenkeur.nl. Op 

www.kleurkeur.com vindt u meer informatie en kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief. In deze 

nieuwsbrief worden belangrijke mijlpalen van Kleurkeur vermeld, zoals de publicatiedatum, de 

cursussen en het Handboek Kleurkeur. 
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