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Het was een moeilijke keuze, want er waren veel erg 
goede kandidaten, maar uiteindelijk is de jury tot 
een unaniem oordeel gekomen: gemeente Gouda is 
uitgeroepen tot Bovenstebeste Bermbeheerder van 
2020. Al vele jaren worden veel bermen hier ecologisch 
beheerd zodat bloemen en daarmee ook vlinders en 
andere bestuivers goede leefomstandigheden hebben.

Stadsecoloog
Bij de prijsuitreiking vertelde Dick Oosthoek namens 
de jury dat de lange historie in combinatie met de 
moeilijke veengrond de keus op de gemeente Gouda 
deed vallen. André van Kleinwee is de verpersoon-
lijking van het goede bermbeheer van de gemeente 
Gouda: hij zet zich als stadsecoloog al bijna veertig jaar 
in voor de natuur, insecten en vlinders.
Maartje van der Veen was een van de personen die de 
gemeente Gouda en in het bijzonder Van Kleinwee ge-
nomineerd hebben. Van der Veen: “André is in de jaren 
80 al begonnen met ecologisch bermbeheer. Bijna veer-
tig jaar later bloeien de Goudse bermen volop en zijn er 
allerlei orchideeënsoorten. De bermen vormen één gro-
te ecologische hoofdstructuur, die weer verbonden is 
met grote natuurgebieden in en rondom de stad. André 
werkt nauw samen met productbeheerder Marieke 
van der Meer, die zorgt voor het reguliere onderhoud. 
Marieke kijkt altijd praktisch of iets mogelijk is.” 

Stimulans
Boer Dirk Meerkerk uit Polsbroek kwam nipt als 
tweede uit de bus. Dirk Meerkerk – of Boer Dirk zoals 
hij vaak wordt genoemd – verzorgt al vele jaren in de 
gemeente Utrecht het ecologisch maaibeheer in de 
vorm van hooilandbeheer.
Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: “Er 
kan helaas maar één winnaar zijn. Want veel gemeen-
ten en andere organisaties, en ook particulieren, zijn 
heel goed bezig met bermbeheer, gericht op biodiver-
siteit. Dat blijkt wel uit het grote aantal genomineer-
den. We hopen dat deze verkiezing een stimulans is 
voor andere bermbeheerders om zich ook in te zetten 

voor de biodiversiteit in stad en dorp.” Kleurkeur, het 
keurmerk om opdrachtgevers (gemeenten, provincies 
en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, 
groenbedrijven) aan te zetten tot insectenvriendelijk 
beheer, kan daarbij een steun in de rug zijn.

Jury
De jury bestond uit Patrick Jansen (Wageningen 
Universiteit), Lodewijk Hoekstra (tv-tuinman), Dick 
Oosthoek (Stichting Groenkeur), en Anthonie Stip en 
Albert Vliegenthart (De Vlinderstichting). Titia Wolter-
beek reikte op 17 juli 2020 de prijs, een fraaie houten 
rups, gemaakt door houtdraaier Otto Koedijk uit. 
Andere genomineerden die hoog zijn geëindigd zijn 
de gemeenten Noordoostpolder, Maasgouw, Utrecht, 
Gemert-Bakel en Goes, en Stadsdeel Oost Amsterdam.

Gouda beloond voor 
goed bermbeheer

Gemeente Gouda is uitgeroepen tot ‘Bovenstebeste Bermbeheerder 2020’. De verkiezing 
is een initiatief van De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur. Deze 
twee organisaties sloegen al eerder de handen ineen door het oprichten van het Kleurkeur 
voor biologisch bermbeheer. Kandidaten voor de prijs – gemeenten, waterschappen en 
particulieren – konden worden voorgedragen door het publiek. 

Bovenstebeste Bermbeheerder 2020

De prijsuitreiking. v.l.n.r. Dick Oosthoek, André van Kleinwee, Marieke van der Meer en 
Titia Wolterbeek.
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