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Ecologisch bermbeheer in het bestek in Apeldoorn

Gestelde vragen aan de gemeente Apeldoorn:

• Welke plek heeft het bestek in jullie organisatie? 

• Van waar de keuze om het beheer van de bermen in het buitengebied uit te besteden? 

• Hoe sturen jullie hier op ecologisch beheer? 

• Vooral ook: hoe geef je duidelijk aan aan de aannemer wat je wilt? 

• Heeft de aannemer vrijheid om de invulling van bijvoorbeeld ‘een deel laten overstaan’ in te vullen? 

• Is er spanning tussen efficiënte uitvoering en de wensen vanuit ecologisch bermbeheer 

• Hoe is gekozen welk deel van de gemeente ecologisch bermbeheer krijgt en welke niet, of is alles 

ecologisch bermbeheer? 

• Waar Kleurkeur en waar niet?

• Hoe organiseren jullie het ecologisch bermbeheer van de bermen binnen de bebouwde kom? Welke 

taken voert de gemeente zelf uit? 

• Hoe ging destijds bij jullie intern de omschakeling naar ecologisch beheer? Waar zat weerstand? Hoe 

gaan jullie hiermee om? Is het nu volledig geaccepteerd of is dit een continue punt van aandacht?

• Hoe is jullie ervaring met de 10 ha die jullie volgens Kleurkeur (laten) beheren? Heb je tips?

• Hebben jullie ervaring met de monitoring die Kleurkeur voorschrijft? Doen jullie dat met vrijwilligers? 
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Hoenderloo

Uddel

Loenen

Beekbergen/Lieren
Klarenbeek

Wenum-Wiesel

Beemte-Broekland

Hoog Soeren Apeldoorn

buitengebied: 142 ha. 

stad/dorpen: 168 ha.

Grasbermen: 624 ha. 

310 ha. Ecologisch bermbeheer (50 %)
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Totaal oppervlakte grasbermen: 624 ha. 

• 310 ha. ecologisch bermbeheer
• 0 x maaien 26 ha.

• 1 x maaien en afvoeren 264 ha.

• 2 x maaien en afvoeren 20 ha.

(wegranden en uitzichthoeken)

• 314 ha. gazon
• Op basis van beeldkwaliteit graslengte (CROW-B)

Onderhoud grasbermen
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Oogsten

Drogen

Bermen bloeiend houden
(al ruim 30 jaar eigen zaadwinning)
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Dorsen

Zeven
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Opslag

Mengels 

Grondbewerking
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Monitoren

Zaaien
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Ecologisch bermbeheer

binnen de bebouwde kom:

Totaal 168 ha. 

Uitbesteed via bestek: 32 ha. 
(Vooral langs vijvertaluds en drukke wegen)

In eigen beheer: 136 ha.
(ondersteuning door inhuur aannemer)
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Maaibestek ‘hooigras’ binnen de bebouwde kom:

(RAW-)besteksomschrijvingen

• Maaien bermstrook langs verharding (juni): 

• De eerste 1,5 meter van kant verharding maaien.

• Bijmaaien rond bomen en obstakels.

• Maaisel in één werkgang afvoeren.

• Maaien bermen (juni en september-oktober):

• Maaien bermen en taluds

• Bijmaaien rond bomen en obstakels.

• Maaisel in één werkgang afvoeren.

• Maaien ecologische bermen (september-oktober)

• Bijmaaien rond bomen en obstakels.

• Maaisel minimaal 5 en maximaal 8 dagen laten liggen

• Verwijderen Japanse duizendknoop (juni-september):

• Bovengrondse verwijdering (stobben max. 5 cm.) 

• Vrijgekomen materiaal gescheiden afvoeren

• Geen restanten

• T.b.s. maaizuigcombinatie 

• incl. hydraulische arm+bediening+brandstof
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Ecologisch bermbeheer

buiten de bebouwde 

kom:

Totaal: 142 ha. 

Uitbesteed via bestek: 

142 ha. 

Kleurkeur: 16,7 ha.
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Maaibestek buiten de bebouwde kom
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• Maaien bermen en taluds 2e ronde

• Bijmaaien obstakels en geleiderail

• Bijmaaien rondom bomen

• Verwerken maaisel

• Maaien conform Kleurkeur

Bestek maaien bermen en watergangen 

buitengebied Apeldoorn:

Besteksposten t.a.v. bermen:

• Maaien bermen en taluds 1e ronde

• Verwijdering meerjarig opslag

• Maaien bermstrook langs verharding

• Maaien zichthoeken

• Bijmaaien obstakels en geleiderail

• Bijmaaien rondom bomen

• Verwerken maaisel
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Ruime omschrijving Kleurkeur in RAW-bestek (6 pagina’s):
Er waren bij aanbesteding nog geen aannemers gecertificeerd
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Maaien conform Kleurkeur:

• Voorbereidende werkzaamheden Kleurkeur

• Overleg over invulling beheerplan

• Opstellen beheerplan

• Schouwronde voorafgaand aan maaibeurt
• Aanwezig:

• Van aannemer:

• Uitvoerend persoon

• Direct leidinggevende

• Van opdrachtgever:

• Directievoerder

• Toezichthouder

• Ecoloog

• Verkrijgen certificaat Kleurkeur 
• (uitvoerend personeel en leidinggevende)
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Maaien bermen en taluds conform Kleurkeur 

• Maaien bermen en taluds 1e ronde (± 6 ha.)

• Maaien bermstrook langs verharding

• Maaien zichthoeken

• Zonodig bijmaaien obstakels en geleiderail

• Zonodig bijmaaien rondom bomen

• afvoeren maaisel

• Maaien bermen en taluds 2e ronde (± 16,7 ha.)

Volledige oppervlakte wordt niet gemaaid. 

(Op basis van het beheerplan kunnen bermen of gedeeltes van 

bermen bewust niet worden gemaaid)

• Maaien bermstrook langs verharding

• Zonodig bijmaaien obstakels en geleiderail

• Zonodig bijmaaien rondom bomen

• Afvoeren maaisel
(Maaisel moet direct na het maaien worden verwerkt en worden 

afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende 

verwerkingsinrichting)

• Evaluatie Kleurkeur

• Opstellen evaluatierapport
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Evaluatie Kleurkeur (na één jaar):

• Opleiding voor Kleurkeur is uitgesteld vanwege corona

• Gemeentelijke ecoloog pas inzetbaar vanaf augustus

• Nulmeting bermen in het voorjaar niet uitgevoerd

• Een groot deel van de bermen zijn smal, waardoor er gemaaid 

moet worden vanwege verkeersveiligheid

• De meeste bermen met een hogere kruidenrijkdom zijn over het 

algemeen smal tot zeer smal. Dat is erg lastig qua beheer 

conform richtlijnen Kleurkeur. 

• Voor deze pilot niet focussen op bermen in deze beperkte zone, 

maar gemeentebreed zoeken naar brede bermen, met weinig tot 

geen obstakels/beschaduwing, een redelijke tot goede 

kruidenrijkdom.
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Ecologisch bermbeheer in het bestek in Apeldoorn

Gestelde vragen aan de gemeente Apeldoorn:

• Welke plek heeft het bestek in jullie organisatie? 

Directievoering door de wijkbeheerder

• Van waar de keuze om het beheer van de bermen in het buitengebied uit te besteden? 

Onvoldoende eigen middelen om het in eigenbeheer uit te voeren. 

• Hoe sturen jullie hier op ecologisch beheer? 

Inzet gemeentelijke ecoloog

• Vooral ook: hoe geef je duidelijk aan aan de aannemer wat je wilt? 

Duidelijke besteksomschrijving en regelmatig overleg

• Heeft de aannemer vrijheid om de invulling van bijvoorbeeld ‘een deel laten overstaan’ in te vullen? 

Binnen Kleurkeur zeker. De locaties zijn altijd in overleg met de directievoerder en de ecoloog

• Is er spanning tussen efficiënte uitvoering en de wensen vanuit ecologisch bermbeheer?

Door gebrek aan bermbreedte is dit op veel locaties niet mogelijk.

De eerste meter langs verhardingen is lastig voor het ecologische bermbeheer i.v.m. 

verkeersveiligheid.

De strook langs slootkanten is lastig voor het ecologische bermbeheer i.v.m. ontvangstplicht en afvoer 
slootmaaisel.

• Hoe is gekozen welk deel van de gemeente ecologisch bermbeheer krijgt en welke niet, of is alles 

ecologisch bermbeheer? 

Binnen de bebouwde kom vooral ecologisch bermbeheer op basis van de aanwezige ecologische 

hoofdstructuur (Groene Mal). Momenteel is er een ontwikkeling gaande om het ecologisch beheerde 

areaal in de gemeente fors uit te breiden (vooarl combinaties boom-, struik- en kruidenlaag).
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• Waar Kleurkeur en waar niet?

Door gebrek aan bermbreedte is dit op veel locaties niet mogelijk. Inventarisatie van brede 

bermen bepaalt waar ecologische ontwikkeling werkelijk van meerwaarde kan zijn. 

• Hoe organiseren jullie het ecologisch bermbeheer van de bermen binnen de bebouwde kom? Welke 

taken voert de gemeente zelf uit? 

Binnen de bebouwde kom worden vlakke bermen door de gemeente zelf gemaaid. De lastige 

stukken, zoals vijvertaluds en smalle randen langs de weg worden door een aannemer uitgevoerd.

• Hoe ging destijds bij jullie intern de omschakeling naar ecologisch beheer? 

Informeren bewoners via media 

Waar zat weerstand? 

Veel bewoners (maar ook collega’s) zien het als verrommeling van de woonomgeving. Men heeft 

last van een ‘netheidsdrang’. 

Hoe gaan jullie hiermee om? 

Jaarlijks communiceren en uitleggen welk nut dit heeft en waarom die locatie is gekozen. Bermen 

bloeiend houden. Randen langs paden wel maaien.

Is het nu volledig geaccepteerd of is dit een continue punt van aandacht? 

Momenteel helpt de landelijke aandacht voor vergroten biodiversiteit. Er is een categorie mensen 

dit de ecologische bermen nooit zal accepteren. De meeste mensen gelukkig wel, maar goede en 

frequente communicatie blijft van belang voor het draagvlak.

• Hoe is jullie ervaring met de 10 ha die jullie volgens Kleurkeur (laten) beheren? Heb je tips?

Reeds besproken in presentatie bij evaluatie kleurkeur

• Hebben jullie ervaring met de monitoring die Kleurkeur voorschrijft? 

We zijn hier dit jaar mee gestart via een gemeentelijke ecoloog

Doen jullie dat met vrijwilligers? 

Nee. De gemeente Apeldoorn kiest voor monitoring door een vast persoon binnen de organisatie. 

Volledige uitbesteding van monitoring aan vrijwilligers is risicovol omdat er geen stevige 

resultaatverplichting geldt. Als er ineens vrijwilligers uitvallen wordt de monitoring niet uitgevoerd. 

Er is wel ruimte voor aanvullende monitoring door enthousiaste vrijwilligers.



Vragen?
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