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1 Inleiding 

Floristen stellen lijsten samen van wat ze vinden in de natuur en die gegevens leveren zij 

aan aan Floron of Waarneming.nl. Het is de vraag of je met die waarnemingen niet meer 

kunt doen, zoals beheeradviezen geven over het maaien van bermen en graslanden. Floron 

heeft hierop ingespeeld met het project Mijn Berm Bloeit! Na het invullen van de 

waarnemingen krijg je een nectarindex en een maaiadvies retour. De eerste stap is dan 

gezet, maar het echte werk moet dan nog beginnen: de machinist op de maaimachine moet 

het maaiadvies nog gaan uitvoeren. 

 

Het is natuurlijk niet zo dat Floron als allereerste beheeradviezen opstelt aan de hand van 

soortenlijsten. Arie Koster heeft het gedaan voor hoveniersbedrijven en bermbeheer door 

gemeentelijke groenposten en Rijkswaterstaat heeft het gedaan voor haar aannemers van 

maaiwerk in bermen. Voor het boerenland heeft Schippers et al. een handleiding geschreven 

hoe hooilanden soortenrijker kunnen worden. 

 

Naast de langzame weg naar een kruidiger berm via het beheer is er ook de snelle via het 

inzaaien. Over zaaien en maaien heb ik voor het Jaarthema 2021 Zaaien en Maaien een 

korte inleiding geschreven om geïnteresseerden gevoelig te maken voor de wondere wereld 

van het beheer van bermen en de denkwereld van verschillende partijen. 

2 Vier soorten beheeradvies 

De methoden om tot een beheer advies te komen zijn in hoofdzaak gericht op een grotere 

kruidenrijkdom. Als daarnaast de fauna ook geholpen moet worden, moet in hoofdzaak 

gedacht worden aan gefaseerd maaien in ruimte en tijd. De meeste methoden geven daar 

ook handreikingen voor. 

 

Bedenk dat hoe gedetailleerder de maaiopdracht aan de machinist, hoe meer kans op 

fouten. Ik las van een ecoloog die zelf meerijdt met de maaimachine om ervoor te zorgen dat 

zijn zeer kleinschalige mozaïekbeheer goed wordt uitgevoerd. Dat is in zijn algemeenheid 

geen optie. 

2.1 Methode Koster 

Arie Koster heeft voor hoveniersbedrijven en gemeentelijke groenbeheerders een aantal 

boeken geschreven over het groenbeheer van bermen, oevers, ruigten en bosplantsoen. De 

boeken zijn niet meer in de handel, maar misschien nog wel tweedehands te verkrijgen. Het 

gaat om de titels Vademecum Wilde Planten en Ecologisch Groenbeheer. Arie spreekt de 

taal van de doelgroep en dat is belangrijk als je geaccepteerd wilt worden als 

gesprekspartner. 

 

Voor het beheer van graslanden geeft hij voor elf verschillende typen grasland een advies. 

Het advies hangt onder andere af van de voedselrijkdom van de bodem en de 

vochthuishouding. Arie geeft een lijst met soorten die je in graslanden kunt tegenkomen en 

welk type beheer die indiceren. Dat is heel lastig in het gebruik en ik heb er een excel-

applicatie van gemaakt: soortenlijst in en beheertype uit. 

 

https://www.floron.nl/bermen
https://delfland.knnv.nl/zaaien-en-maaien/
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Let op dat bij gemeenten er waarschijnlijk twee mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor het 

groen: de ecoloog en het hoofd van het groenbeheer. Deze twee personen hebben vast een 

eigen visie op het beheer en weten zij beter wat de overige randvoorwaarden zijn binnen de 

gemeente om iets in gang te zetten voor de biodiversiteit. Het is de vraag of deze twee 

personen in de gemeente met elkaar in gesprek zijn; ga daar niet vanuit. Gebruik je eigen 

studieresultaten als ondersteuning in je gesprekken met de gemeente of andere instantie en 

gebruik het niet als een van de tien geboden: gij zult... Gesprekken kunnen heel stroperig 

verlopen en een kwestie van lange adem zijn. Gemeenten werken vaak met 

meerjarencontracten en soms moet je gewoon een paar jaar wachten tot het contract met de 

aannemer weer aangepast wordt. 

 

Voorbeelden van onderzoekingen met de methode Arie Koster: 

- Bermen rond de Haagse Beek, link 

- Bermen in het Westland, link 

- Tramkade en Gaagpad, link 

2.2 Methode Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat heeft een eigen methode voor het typeren van bermen en het gewenste 

onderhoud, Klik hier voor meer info en een link naar de pdf. Er is een lijst met soorten die je 

in de berm kunt tegenkomen en wat die zegt over het type en beheer. Ik heb een excel-

applicatie gemaakt, waar je soortenlijsten eenvoudig mee kunt sorteren op type en beheer. 

 

Rijkswaterstaat heeft drie stukken geschreven om groenbeheer op te baseren. Als eerste het 

Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013 en Leidraad Beheer Groenvoorzieningen 2013, link. 

De Leidraad is meer door ecologen geschreven en het Kader meer door inkopers. In het 

Kader staat een andere methode om beheer van graslanden op te baseren. Dat is de hoogte 

van het gewas op een bepaalde peildatum, zie paragrafen 2.1 – 2.3. 

 

Daarnaast is er de Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, link om ervoor te 

zorgen dat naast alle technische zaken ook de natuur een kans kan krijgen volgens de Wet 

natuurbescherming. In voorkomende gevallen mag een contract dus niet volgens de letter 

worden uitgevoerd als het tegen de Wet natuurbescherming ingaat. De Gedragscode schrijft 

voor dat er een regelmatig herzien Ecologisch werkprotocol per gebied is. 

 

Het is goed om je te realiseren dat beheer gericht op biodiversiteit moet zijn verankerd in het 

Ecologisch werkprotocol  én het contract met de aannemer. 

 

Op dit moment geldt bij Rijkswaterstaat nog een bezuinigingsmaatregel van na de financiële 

crisis in 2008. Per definitie zijn alle bermen Beheertype Schraalgrasland type B; bermen die 

eenmaal aan het einde van het jaar worden gemaaid. Voor productieve bermen is dit zeker 

te weinig; die verruigen onder dit beheer. De overheid omarmt het Deltaplan Biodiversiteit en 

misschien verdwijnt deze bezuinigingsmaatregel op termijn. 

 

Voorbeelden van onderzoekingen met de methode Rijkswaterstaat: 

- Bermen in het Westland, link 

- Inventarisatie A4 tussen Delft en Schiedam, link 

https://delfland.knnv.nl/kennisbank/bermen-rond-de-haagse-beek/
https://delfland.knnv.nl/kennisbank/bermen-in-het-westland/
https://delfland.knnv.nl/kennisbank/tramkade-en-gaagpad/
https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_132239_31/
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/bermbeheer/documenten
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwitu_Xu9fXwAhXMjqQKHUmFBAgQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fmijn.rvo.nl%2Fdocuments%2F20448%2F80125%2FGedragscode%2Bsoortenbescherming%2BRijkswaterstaat%2Fb979563c-d036-4617-8a99-fa04986f9f31&usg=AOvVaw2AWDbgTdzE-0MrXBMyKiA0
https://delfland.knnv.nl/kennisbank/bermen-in-het-westland/
https://delfland.knnv.nl/kennisbank/inventarisatie-a4-tussen-delft-en-schiedam/
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2.3 Methode Floron 

Floron en de Vlinderstichting hebben uitgegeven de Veldgids ecologisch bermbeheer, link. 

Dit geeft een basis voor het programma Maaibeheer op de kaart dat via de website van 

Floron kan worden gebruikt om maaiadvies over grasbermen te geven, klik hier. Het is 

ontwikkeld door FLORON en mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds en 

BIJ12 (samenwerkingsverband tussen de 12 landschappen). Volgens de site mogen alleen 

bermen buiten de bebouwde kom worden ingevuld, maar er zijn geen praktische bezwaren 

om ook binnen de bebouwde kom te kijken. 

 

In de bijlage staat een concreet beheeradvies voor een berm in Delft. 

2.4 Beleid Provincie Zuid-Holland 

De provincie Zuid-Holland heeft niet zozeer een typeringsmethode, maar wel een beleid en 

werkwijze om bermen aantrekkelijker te maken voor de wilde natuur. Dit zonder de functie 

van de berm voor het verkeer uit het oog te verliezen. Klik hier voor meer info. 

2.5 Methode Schippers 

Het verschralen en soortenrijker maken van weiden en hooilanden door maaien en afvoeren 

gaat goed op graslanden waar het stempel faunarijke graslanden op ligt. Daar is het mogelijk 

om al vroeg in het jaar de eerste snede te doen om zoveel mogelijk eiwit (stikstof) uit de 

bodem te halen. Op weidevogelgraslanden is dit desastreus voor de kuikens van de 

weidevogels en is er eigenlijk geen echt goede methode om te verschralen. Vaak loopt het 

uit op een ongewenste dominantie van Gestreepte witbol of Grote vossenstaart. 

 

- Rotterdamsewerg 223, link 

- Vegetatie weidevogelkerngebied Commandeurpolder, link 

 

De gids Ontwikkelen van kruidenrijk grasland is weer te koop, link. 

2.6 Gazon thuis en in de wijk 

Gazon wordt in het groeiseizoen wekelijks of tweewekelijks gemaaid. Om in het voorjaar de 

bijen te helpen, raadt de Bijenstichting aan in mei niet te maaien, zie de link. 

3 Aanbevelingen voor de goedwillende amateur 

Mensen met hart voor de flora en fauna willen graag iets doen. Soms zijn ze daarom in het 

vakgebied werkzaam als ecoloog of beheerder. Zij hebben dan in hun vakgebied 

doorgeleerd. Om als amateur met hen in een goed gesprek te komen, moet je zelf ook de 

studie stevig ter hand nemen. Alleen op die manier kun je met de professionals een goed 

gesprek aangaan. Het ergst zijn mensen met enorme inzet zonder kennis van zaken. Die 

doen meer kwaad dan goed. 

 

Hou er rekening mee dat instellingen niet allemaal zitten te wachten op goed bedoelde 

adviezen van buiten. Al is in het kader van public relations en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen wel een en ander aan het schuiven. Reken er verder niet op dat in grote 

organisaties een ecoloog en een beheerder regelmatig met elkaar spreken. Je moet echt zelf 

https://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/Projecten/bermen/Veldgids%20Ecologisch%20bermbeheer_2edruk_CMYK.pdf?ver=NqQ2AhTv2HYbuGuX3V0BLA%3d%3d
https://www.floron.nl/bermen
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/berm-komt-bloei/
https://delfland.knnv.nl/kennisbank/rotterdamseweg-223/
https://delfland.knnv.nl/kennisbank/vegetatie-weidevogelkerngebied-commandeurpolder/
https://www.aardewerkadvies.nl/
https://bijenstichting.nl/maai-mei-niet/?gclid=Cj0KCQjwzYGGBhCTARIsAHdMTQx01UDgDV8t2AnQ-uver6SQ_2eupgekHbOjdaO4i4DaGJw8FUlNk20aAn1iEALw_wcB
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in de gaten houden dat aangepast beheer bij de machinist op de maaimachine terecht komt. 

En het moet ook juridisch en contractueel helemaal dichtgetimmerd zijn. 

 

Over dat laatste: het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een beleid opgesteld om 

natuurdoelen te gaan halen. Daartoe hebben zij ecologische werkprotocollen geschreven 

voor de verschillende typen onderhoud. Deze mogen nog niet worden gebruikt, omdat de 

keur van het hoogheemraadschap nog niet is aangepast. Daar wordt nu aan gewerkt. 

 

Gemeenten doen veelal mee met de trend om bijen te bevorderen en ze zaaien overal 

bijenlinten in en ze plaatsen bijenhotels. Het is heel verstandig om met een geoptimaliseerd 

maaibeheer ook de gewone bermen beter te laten functioneren voor insecten. Waarschijnlijk 

is het nog het makkelijkst om met gemeenten in gesprek te raken over een goed maaibeheer 

voor de vlinders, bijen en andere soorten insecten. 

4 Kort door de bocht 

Eerlijk gezegd is het zo dat als het gras in juni meer dan kniehoog staat, het later zal gaan 

legeren (omvallen) en dan krijg je vervilting van de grasmat met dood materiaal. Dat wil je 

niet en dus moet je dan tweemaal per jaar maaien en afvoeren of als alternatief driemaal per 

jaar klepelen. Na klepelen laat je het fijne strooisel dat makkelijker vergaat liggen. Dat geeft 

extra voeding aan de bodem en daar profiteren brandnetel, ridderzuring en akkerdistel van 

en dat wil je ook niet als wilt meedoen aan het redden van de bijen, vlinders en overige 

insecten.  

 

Eigenlijk heb je dan 80% van het advies al gegeven. Wat de vier methoden verder nog aan 

informatie geven is leuk en maakt je gevoelig voor meer dan alleen een maaibeheer, maar 

doet er ook niet zo heel veel meer toe. 
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5 Bijlage: Beheeradvies methode Floron 

 

 

 

https://www.verspreidingsatlas.nl/1259
https://www.verspreidingsatlas.nl/1305
https://www.verspreidingsatlas.nl/0607
https://www.verspreidingsatlas.nl/0700
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https://www.verspreidingsatlas.nl/2430
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