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Het donker pimpernelblauwtje, een bedreigde vlindersoort, werd in juli 2020 beroofd van zijn 

laatste leefgebied in Nederland. De berm langs de provinciale weg bij Posterholt in Limburg 

werd fout gemaaid. Het geeft aan hoe belangrijk goed bermbeheer is. Daarom ontwikkelden De 

Vlinderstichting en Stichting Groenkeur de Kleurkeur-norm die staat voor goed maaibeheer van 

bermen en andere groenstroken. Met dit keurmerk kunnen opdrachtgevers zoals gemeenten en 

waterschappen zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Kleurkeur moet 
ecologisch berm-
beheer stimuleren

GROENKEUR EN DE VLINDERSTICHTING ONTWIKKELEN 
KEURMERK VOOR NIEUWE STANDAARD
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‘Wij hebben in Nederland een 
enorm areaal aan bermen en 
groenstroken. Dat gaat over vele 
duizenden strekkende kilome-
ters: circa 140.000 kilometer bij 
wegen, 17.500 kilometer bij dij-
ken en ongeveer 3000 kilometer 
spoor’, zegt Anthonie Stip van De 
Vlinderstichting die ook stroken 
waar transportleidingen lopen 
en groen in parken tot dit areaal 

rekent. ‘Dat is bij elkaar dus een 
substantieel deel van Nederland 
dat geen productiebestemming 
heeft. Maar het ligt er wel en 
we zien dat er allerlei soorten 
planten en dieren zijn die juist 
daar leven.’
In Nederland staat de biodiver-
siteit onder druk en bermen en 
groenstroken bieden volgens 
Stip ‘… een enorme kans om daar 
waar het kan planten en dieren 
de ruimte te geven’. Daarvoor is 
ecologisch bermbeheer volgens 
hem onontbeerlijk. 
De Vlinderstichting en Groen-
keur hebben daarom de richtlijn 
Kleurkeur ontwikkeld; bedrijven 
die aan deze norm willen voldoen, 
dienen het bermbeheer uit te voe-
ren volgens te meten uitgangs-
punten. Het gaat nu regelmatig 
fout bij het maaien. Volgens Dick 
Oosthoek, directeur van Groen-
keur, gaat het vaak mis in de 
communicatie. ‘Omdat het vaak 
over heel veel schrijven gaat. Er is 
iets bedacht, dat moet uitgevoerd 
worden en ergens daartussen zijn 
vaak ontbrekende schakels waar 
het misgaat.’
Stip is het daarmee eens: ‘Je 
kunt denken aan communicatie 
over het kaartmateriaal: dat de 
verkeerde versie is gebruikt of dat 
iets niet op de kaart staat. Maar 
het kan ook zijn dat informatie 
wel bekend is, maar niet bij de 
mensen op de trekker. Met Kleur-
keur kun je geen 100 procent 
garantie geven op het voorkómen 
van maaifouten, maar doordat 
bepaalde ecologische basiskwa-
liteit in de berm nagestreefd 
wordt, verwacht ik wel dat veel 
voorkomende fouten grotendeels 
voorkomen worden.’

Normen
Bedrijven die Kleurkeur hebben, 
dienen aan bepaalde normen te 
voldoen. Zo dienen bermen en 
groenstroken gefaseerd te wor-
den gemaaid en moet het maaisel 
worden afgevoerd. Klepelen is 
niet toegestaan. Het maaibeheer 
is flexibel en wordt afgestemd 
op de weersomstandigheden, 

waardoor bijvoorbeeld in een 
laat voorjaar later wordt gemaaid 
dan in een vroeg voorjaar. Er mag 
geen gebruik worden gemaakt 
van gewasbeschermingsmidde-
len. Bovendien dienen de effecten 
van de genomen maatregelen 
op flora en fauna te worden 
gemonitord. ‘En communicatie 
is belangrijk; een gezamenlijk 
startmoment met de opdracht-
gever en het betrekken van alle 
belanghebbenden. Dat vraagt om 
een goed samenspel tussen de 
opdrachtgever en de aannemer’, 
zegt Oosthoek.
Een bedrijf dat Kleurkeur wil 
verkrijgen, dient de mensen die 
daadwerkelijk het bermbeheer 
uitvoeren een cursus bij De 
Vlinderstichting te laten volgen. 
Stip: ‘Wij proberen in die cursus 
kennis mee te geven, zodat de 
mensen op de maaicombinatie 
zelf ook handvatten hebben om 
in bepaalde situaties een goede 
keuze te kunnen maken wat ze 
moeten doen.’ Wie de cursus volgt 
moet aan het eind een examen 
afleggen. Als dat met goed gevolg 
wordt afgesloten krijgen ze een 
persoonscertificaat en een pasje. 
‘In een jaar tijd zijn er al meer dan 
450 mensen op cursus geweest. 
Dat ging veel harder dan we 
hebben bedacht’, zegt Oosthoek. 
‘Elke functie die in de groenketen 
op een bepaalde manier actief is, 
is wel op cursus geweest: aanne-
mers, opdrachtgevers, adviesbu-
reaus, ecologen, wijkadviseurs, 
inkopers, maaiers.’

Groenvoorziening
Bij het ontwikkelen van Kleur-
keur zijn diverse partijen betrok-
ken geweest. Naast Groenkeur 
en De Vlinderstichting waren dat 
ook kennisplatform CROW en 
branchevereniging Cumela. Maar 
bijvoorbeeld ook de provincies 
Noord-Brabant en Gelderland 
hebben hun inbreng gehad. Het 
grote voordeel van Kleurkeur 
is voor Oosthoek dat er nu een 
landelijke richtlijn bestaat. ‘Dat 
maakt het ook voor de aannemer 
makkelijker; die weet waar die 
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aan toe is en kan de opdrachten 
ook goed formuleren.’ 
Kleurkeur is als add-on gekop-
peld aan het Groenkeur-certi-
ficaat BRL Groenvoorziening 
voor groenvoorzieners die actief 
zijn op de (aanbestedings)markt 
voor gemeenten, overheid en het 
bedrijfsleven. ‘Het is overigens 
niet altijd gezegd dat iemand die 
een keurmerk heeft het werk ook 
het beste uitvoert. En andersom. 
Er zijn steeds meer zzp’ers die 
dit vak gaan uitoefenen. Die 
zijn te klein om het keurmerk 
van Groenvoorziening te halen. 
Maar ja, ze doen wel heel veel 
werkzaamheden. We hebben 
gesprekken met Cumula, de 
branchevereniging voor groen, 
grond en infra. Daar zijn heel veel 
loonwerkers bij aangesloten die 

om een certificaat te verstrekken 
als je als opdrachtgever één keer 
een opdracht hebt gegeven voor 
ecologisch beheren.’
Doordat de biodiversiteit onder 
druk staat en bermen en groen-
stroken een rol kunnen spelen om 
de teruggang tegen te gaan, rust 
er volgens Stip een grote verant-
woordelijkheid op de beheerders 
van die bermen en groenstroken. 
‘Ze gaan zich steeds meer realise-
ren dat zij een rol kunnen spelen 
met het beheer van bermen en 
ander groen en dat ze van grote 
betekenis kunnen zijn voor de 
planten en dieren in ons land.’
Volgens Stip zijn de inzichten 
over bermbeheer in de afgelopen 
5 jaar wel gekanteld. ‘Al is ecolo-
gisch beheer absoluut niet nieuw. 
Al in de jaren zeventig schreef 
professor Piet Zonderwijk het 
boekje De bonte berm, de rijke 
flora en fauna langs onze wegen. 
In onze cursus halen we hem 
ook even kort aan. Dat boek is in 
1976 uitgekomen en als gevolg 
daarvan zijn in de jaren zeventig 
en tachtig veel gemeenten, maar 
ook provincies en waterschappen, 
overgegaan tot ecologisch beheer. 
Dat was toen heel normaal. In de 
jaren negentig is dat verwaterd.’

Meetbaar
Om te toetsen of een bedrijf met 
Kleurkeur blijft voldoen aan de 
eisen wordt jaarlijks een controle 
uitgevoerd, zegt Oosthoek. ‘En 
we hebben onaangekondigde 
controles. Dan komt een vakdes-
kundige op bezoek die gaat kijken 
op welke wijze je buiten bezig 
bent. Uit de uitkomsten blijkt dat 
het gewoon heel goed gaat. Door 
90 procent wordt uitstekend ge-
werkt. Ook als je onaangekondigd 
langskomt.’
Een van de gecertificeerde be-
drijven is Groenvoorziening A.J. 
van der Werf in Bedum. Volgens 
Simon Scholma, tendermanager, 
is een groot voordeel van Kleur-
keur dat de uitgangssituatie beter 
in beeld komt: ‘Het mooie is dat 
we met dit keurmerk alles beter 
meetbaar kunnen maken. Je kijkt 

voornamelijk maaibeheer uitvoe-
ren. We zijn nog aan het kijken: 
hoe kunnen we nou een goede 
modus vinden zodat die bedrijven 
op basis van hun vakmanschap 
dat ze in huis hebben aan het 
werk kunnen blijven.’

Inzichten
Oosthoek: ‘Op dit moment zijn 
het aannemers die het werk uit-
voeren die het certificaat willen 
behalen. We krijgen wel steeds 
meer vragen om ook de opdracht-
gevers te certificeren: gemeenten, 
waterschappen, provincies, Rijks-
waterstaat en organisaties die 
de bermen in eigendom hebben 
zoals woningbouwverenigingen, 
scholen en ziekenhuizen. Daar 
moeten we nog op studeren hoe 
we dat doen. Het is te makkelijk 
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niet alleen naar het effect, maar 
ook naar de ecologische uitgangs-
situatie. Je maakt veel gerichtere 
plannen. Met Kleurkeur kun 
je veel beter vaststellen wat de 
effecten zijn van de verschil-
lende werkmethoden. Je krijgt 
veel beter referentiemateriaal 
om te kijken wat zin heeft en wat 
niet, en hoe groot het effect is. 
Daarmee kun je ook veel beter 
gerichtere keuzes maken voor het 
onderhoud.’ 
Dat gemeenten ook het effect van 
ecologisch beheer inzien bewijst 
wel de opdracht die Van der Werf 
van de gemeente Westerkwartier 
kreeg voor het maaien van 240 
hectare bermen en 550 kilome-
ter sloten. Een eis was dat de 
aannemer een dure ecologische 
maaikop moest aanschaffen. 
Ecologisch bermbeheer met 
maaien en afvoeren van maaisel is 
vaak wel duurder in vergelijking 
met bijvoorbeeld klepelen en het 

maaisel laten liggen. ‘Je moet 
echter niet vergeten dat klepelen 
allerlei negatieve zaken met zich 
meebrengt die niet verdiscon-
teerd worden in de prijs, maar 
die uiteindelijk wel ergens op een 
bordje terechtkomen’, legt Stip 
uit. ‘Als geklepeld wordt, blijft het 
maaisel liggen en krijg je een op-
stapeling van organisch materiaal 
in de berm. Dat kan ertoe leiden 
dat binnen 5 tot 10 jaar de berm 
hoger komt te liggen dan de weg 
en dat het water niet meer van de 
weg afgevoerd wordt. Als dat door 
die ophoping van het organisch 
materiaal niet meer lukt, moet 
zo’n berm afgeroofd worden. Dat 
is een ontzettend dure ingreep, 
want de afgegraven grond en 
het organisch materiaal moeten 
afgevoerd worden. Dat is een 
heel dure kostenpost en dat komt 
uiteindelijk door klepelbeheer.’
Er zijn nu vier bedrijven die het 
certificaat Kleurkeur hebben. 

Oosthoek: ‘Ik verwacht dat we dit 
jaar toch wel de richting vijftig 
bedrijven gaan. We hebben nu on-
geveer tweehonderd groenvoor-
zieners met het keurmerk Groen-
voorziening. Een kwart daarvan 
heeft ecologisch bermbeheer; dat 
zijn er vijftig. Dat vind ik wel een 
mooie ambitie voor 2021.’

Pimpernelblauwtje
En wat betreft het donker pim-
pernelblauwtje: het waterschap 
dat verantwoordelijk is voor het 
maaien, heeft van de provincie 
Limburg opdracht gekregen een 
aantal onderzoeken uit te voeren, 
een herstelplan op te stellen in 
overleg met De Vlinderstichting 
en dat plan uit te voeren. Er is nog 
een klein stukje ongemaaide berm 
over. Inmiddels zijn al weer twintig 
tot dertig pimpernelblauwtjes 
langs de N274 gezien. Of dat vol-
doende is voor een levensvatbare 
populatie is nog maar de vraag.


