Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

2019-2020

Doel
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert in opdracht van de provincie Gelderland het
Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer voor Gelderse gemeenten, waterschappen en provincie in 2019 en
2020. Het Leernetwerk heeft als doel om ecologisch bermbeheer in heel Gelderland te stimuleren.
Bloeiende bermen dragen bij aan een fijnmazige landschapsstructuur: onmisbaar voor (wilde) bijen, vlinders en veel andere dieren.

Werkwijze
Het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer geeft gelegenheid om van elkaar te leren door uitwisseling van
kennis en ervaring. Deelnemers helpen mee om de bijeenkomsten vorm en inhoud te geven. Voorafgaand aan een bijeenkomst vraagt SLG enkele deelnemers om mee te denken bij de voorbereiding.
Tussentijds uitwisselen van kennis en ervaring zal mogelijk zijn via een digitaal kennisplatform (nog in
ontwikkeling).

Programma 2019
21 maart

Waarom ecologisch bermbeheer?
Wat verstaan we precies onder ecologisch bermbeheer? Welke motieven liggen ten
grondslag aan de keuze voor ecologisch bermbeheer? Of juist aan de keuze om er
(nog) niet aan te beginnen? Na een kennismakingsronde wisselen deelnemers uit hoe
hun organisatie zich verhoudt tot ecologisch bermbeheer.

9 mei en 4 juli

Methoden en effecten
Hoe beheren we bermen ecologisch (methoden) en wat zijn de beoogde effecten?
Wat zijn de kosten en baten, letterlijk en figuurlijk? Een uitgebreid onderwerp waaraan
het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer twee bijeenkomsten wijdt.

19 september

Goed opdrachtgeverschap
Welke afspraken over ecologisch bermbeheer maakt u met uitvoerders? Hoe verwerkt
u dit in een bestek? Ook komt aan bod hoe u hierbij gebruik kunt maken van Kleurkeur (keurmerk voor aannemers en groenbedrijven). Er is aandacht voor bijzondere
vormen van aanbesteding zoals het model van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) of ‘omgekeerd aanbesteden’.

28 november

Ecologisch bermbeheer en bewoners
Meenemen van bewoners in uw verhaal/ambitie, hoe doet u dat? Hoe speelt u in op
participatie? Hoe kunt u bewoners op een positieve manier te benaderen en weerstand voorkomen?

Programma 2020

In 2020 biedt het programma ruimte voor verdieping. Mogelijk onderwerpen:



Verwerking van maaisel



Levende bermbodem



Monitoring



Effecten van verschillend bermbeheer in de praktijk



Bermbezoeken



Beschermde soorten en bermbeheer

