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Ecologisch beheer bermen en groenstroken



Wat is ecologisch bermbeheer?



Inheemse planten en dieren 
vinden hier 
tijdelijk of permanent 
leefgebied



Biodiversiteit: afwisseling en variatie
Benut gradiënten
Een berm is een leefgebied (3 V’s)
Vegetaties: bodem, insecten
Maaibeheer
Faseren en wanneer maaien
Goede bodem

Oikos = Huis(houden)



Gericht op vegetatie EN fauna 
• Meestal verschralingsbeheer

• Kan ook gericht zijn op behoud kwetsbare vegetatie of beschermde 
planten

• Met name insecten



Keuze’s maken is moeilijk



• Ze slaan helemaal door: er zijn voldoende natuur gebieden een berm 
hoort glad en strak te zijn

• Voegt weinig of niets toe op kleigrond

• De opdrachtgever vraagt er niet naar

• Ik kan toch niet om alle bloemetjes heen, duurt veel te lang.

• We doen het al 30 jaar zo, waarom nu anders

• Bepaalde garantie van vakmanschap

• Bloemen voor de bijen en vlinders

… gewoon alles inzaaien dan



Slingerend maaien is heel moeilijk!



Blijkbaar moet natuur iets opleveren!



Begin bij jezelf

Veranderbereidheid

Angst
Kennis
Overtuigen
Voordeel
Dwang



Afkijken in de natuur

Angst

MotivatieStrategisch

Kansen



Voordelen van Ecologisch bermbeheer

• Beperken van wateroverlast

• Natuurlijke inperking van de Eikenprocessierups

• Reduceren van bermbrand

• Minder micro-plastics met maaien

• Minder stress bij weggebruiker

• Afvangen van fijnstof

• Houdt ziekte’s beter vast 

• CO2-vastlegging



Simon Konzelmann (TenneT): 
Hoezo in contract vastleggen? ‘Wij bepalen wanneer de aannemer komt, 
pas als maaien nodig is bellen we!’



Compleet team

• Formeer een goed 
projectteam

• Maak een werkplan
• Overzie alle acties 
• Geen overhaaste 

beslissingen
• Zet de aanbesteding op als 

iedereen op dezelfde lijn zit



Top-down:
Biodiversiteit op de 
(politieke)agenda

Wethouder Jelle Boerema van de gemeente 

Kollumerland

Biodiversiteitsplan gemeente Ede



Bottum-up:
Biodiversiteit vanuit de burgers



Interne communicatie: 
projectteam en uitvoerenden

Externe communicatie:
Omgeving en gebruikers
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Dank voor uw aandacht


