
Ecologisch bermbeheerplan

Waarom ecologisch 
bermbeheer?
Het gaat niet goed met de biodiversiteit 
in Nederland. De variatie aan planten 
en dieren neemt nog altijd af. Bepaalde 
diersoorten, zoals wilde bijen en vlinders, 
hebben het extra moeilijk. Gelukkig 
kan daar op vrij eenvoudige wijze iets 
aan gedaan worden: de introductie van 
ecologisch bermbeheer.

Als bermen ecologisch worden beheerd 
neemt het aantal bloeiende kruiden 
namelijk snel toe. En daar profiteren 
verschillende diersoorten, waaronder 
vlinders en bijen, direct van. De introductie 
van ecologisch bermbeheer zorgt er dus 
voor dat de biodiversiteit direct wordt 
versterkt. Maar er is meer. Bermen 
worden door de introductie van ecologisch 
bermbeheer namelijk niet alleen ecologisch 
waardevoller, maar ook bloemrijker en dus 
landschappelijk mooier.

Ecologisch beheerde 
bermen hebben niet 
alleen een veel hogere 
natuurwaarde, maar  
zijn ook landschappelijk 
veel mooier.

Onze aanpak
Bij het opstellen van een bermbeheerplan starten wij met het ontwikkelen 
van bermtypenindeling die past bij het landschap en de groeiplaats. 
Ook beschrijven wij het optimale ecologische beheer. Vervolgens wordt 
een invoermodule voor smartphone ingericht. Daarna wordt tijdens de 
veldinventarisatie, via de invoermodule, aan elke berm het juiste bermtype 
en het optimale ecologisch beheer gekoppeld. Hierdoor worden alle 
gegevens voor het ecologisch bermbeheer digitaal verzameld.

Keuzemogelijkheden
Vervolgens ontwikkelen wij verschillende scenario’s. Die ontwikkeling start 
met het scenario waarin wordt uitgegaan van een beperkt ecologisch beheer 
en eindigt met het optimale bermbeheerscenario. Binnen dit laatste scenario 
wordt zo veel mogelijk biodiversiteitswinst gerealiseerd. Alle scenario’s 
worden van voor- en nadelen voorzien. Om een afgewogen keus te kunnen 
maken worden de verschillende scenario’s ook van een eenvoudige 
kostenraming voorzien.



Uw producten
Uw bermbeheerplan wordt opgeleverd in de vorm van een rapport. In dit 
rapport worden de basisprincipes van ecologisch bermbeheer kort uiteengezet. 
Ook bevat het rapport een duidelijk overzicht van de bermtypen en de daar 
aan gekoppelde ecologische waarden. Daarnaast, en dat is uniek aan onze 
aanpak, bouwen wij voor u een bermbeheerviewer. Binnen deze viewer kunt u 
de bermtypen en het aan de berm gekoppelde ecologische beheer eenvoudig 
digitaal raadplegen.

Bermbeheerviewer
De bermbeheerviewer is dus een belangrijk onderdeel van het bermbeheerplan. 
Via de bermbeheerviewer heeft u, met een druk op de knop, overzicht over alle 
bermtypen binnen de gemeente. In de viewer kunt u ook alleen één of enkele 
specifieke bermtypes selecteren. Ook kunt u via de viewer de beheerkalender 
inzien. De kalender toont in een oogopslag welke bermen wanneer moeten 
worden gemaaid.

Indien gewenst kunnen wij aan de bermbeheerviewer een uitvoeringsmodule 
toevoegen. Via deze extra module heeft de gemeentelijke beheerder altijd een 
actueel overzicht van de maai- of ruimingswerkzaamheden.

De bermbeheer-
viewer kan 
via een pc 
geraadpleegd 
worden, maar 
is ook altijd 
mobiel, via een 
smartphone 
of tablet, te 
raadplegen.

Meer informatie nodig? 

Maak vrijblijvend een afspraak 
met één van onze ecologen.
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