
Voorjaarsbijeenkomst Vlinderwerkgroep Drenthe 
Maandag 19 April 2021

Bermen en meer
Een digitale update vanuit de provincie



Wie ben ik? 
Kayleigh Aalderink
Beleidsadviseur natuur

Team: Landelijk gebied 

provincie Drenthe 

email: k.aalderink@drenthe.nl 

mailto:k.aalderink@drenthe.nl




Terugblik
- Aanleiding is de aangenomen motie 

Boerenlandvlinders in juni 2017

- Opdracht aan het college: kom met een breed 
gedragen plan! 

- November 2018 - het afsprakenkader ‘Soortenrijk 
Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke 
bermen en oevers’.



-
-



Bermberaad
- Gemeente de Wolden gaat ondertekenen! 

- Wie hebben dan nog niet ondertekend? Gemeente Emmen, gemeente Borger-Odoorn 
en Waterschap Aa - en Hunze 

-



Bermberaad
 Aantal werkgroepen actief geweest

- Bestekken
- Bermgoud
- Netwerkkaart ecologische bermen 
- Monitoring 
- Bewonersinitiatieven

-
-



Netwerkkaart

Kunt u vinden op 
de website van
www.
heeldrenthe
zoemt.nl 



Draaiboek
Bewoners-
initiatieven

Kunt u vinden op 
de website van
www.
heeldrenthe
zoemt.nl 



Monitoring

Kunt u vinden op 
de website van
www.
heeldrenthe
zoemt.nl 



Bermberaad

- Bermgoud 

- Bestekken 

-
-



Bermberaad
Hoe nu verder? 

- Bermberaad gaat door: 2 x per jaar, en 1 bestuurlijke bijeenkomst 

- werkgroep netwerkkaart: aandachts- en berm icoon soorten

- werkgroep Bermgoud: plan van aanpak voor het verwaarden van bermmaaisel

- werkgroep monitoring: monitoring door lokale initiatieven en professionele monitoring door provincie, gemeenten en 
waterschappen

- werkgroep bermen estafette; delen kennis over de uitvoering van ecologisch bermbeheer
-
-





Provincie - Soortenrijk Drenthe
- werken aan het Natuurnetwerk Drenthe en aan een natuurinclusieve samenleving

- kort een paar projecten/processen toelichten

- Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit

- Basiskwaliteit Natuur

- Bescherming Drentse Soorten

- BIJles op scholen

- Subsidieregeling Groene Bewonersinitiatieven



Investeringsagenda: boer-burger-biodiversiteit



Basiskwaliteit natuur
“De Basiskwaliteit Natuur is op orde als de voor dat landschap karakteristieke en algemene soorten algemeen zijn en 

blijven.”

Bron: vogelbescherming



Bescherming Soorten



BIJles op Drentse scholen



Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven



Wat brengt de toekomst? 
- Door met het Drentse Bermberaad

- Werken aan het vergroenen van de leefomgeving: samen met partnerorganisaties, boeren, burgers, 
vrijwilligers etc. 

- Inzetten op natuurinclusieve landbouw 

- Werken aan de kwaliteit van Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland en Natuurnetwerk Drenthe

Eerste meters richting herstel worden gemaakt - de resultaten laten 
soms even op zich wachten!  



Bedankt voor uw inzet! 



Vragen? 


