Natuurvriendelijk onderweg
We leven in een stedelijk gebied. Natuurlijk
liggen het Groene Hart, plassengebied en
de duinen ‘om de hoek’ maar in onze directe
leefomgeving zien we veel steen en asfalt.
Daarom willen we de rijke natuur in al z’n
diversiteit laten groeien en bloeien, dichtbij
huis en onderweg. Zo creëren we extra leef
ruimte voor flora en fauna én een mooi decor
voor recreatie in de regio.

Meer informatie
Het project Bloemrijke bermen staat beschreven op
de website van Stichting Land van Wijk en Wouden:
www.landvanwijkenwouden.nl
Bloemrijke bermen is mede mogelijk gemaakt door:

Help de natuur een handje…
Wie het leuk vindt, kan samen met mensen uit
de buurt een berm adopteren. De gemeenten
werken samen met vrijwilligersgroepen die de
bloemrijke bermen monitoren: hoeveel planten
soorten komen erbij? Wat merken we door het
jaar heen? En is de berm bloemrijker dan vorig
jaar? Ook leuk om wat van op te steken. Kijk
op www.landvanwijkenwouden.nl voor contact
adressen van de vrijwilligersgroepen.
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BLOEMRIJKE
BERMEN

Natuurvriendelijk beheren
Een bloemrijke berm:
wat is dat eigenlijk?
Een berm vind je aan de kant van de weg: vaak
een stuk gras of struiken. Als er veel of vaak
bloemen groeien, noemen we dat bloemrijk.
Soms zien we niet zoveel maar leeft er van
alles: bijen, vlinders en andere insecten. En
als de bloemen zijn uitgebloeid, zorgen de
planten nog steeds voor ‘kost en inwoning’.
Een bloemrijke berm is een avontuur op zich:
ga eens op onderzoek uit en word verrast door
de diversiteit aan planten en dieren.

De gemeenten in onze regio werken samen aan
bloemrijke bermen. In overleg zijn er plannen
bedacht en acties uitgezet. Zoals het inzaaien en
inplanten van bermen met inheemse bloem- en
plantensoorten. Of juist het uitstellen van maaien
of het inzetten van schapen die de bermen op
natuurvriendelijke wijze beheren. De gemeente
kiest een aantal bermen uit voor dit ecologisch
beheer. De komende jaren zal het aantal bloem
rijke bermen zeker nog groeien. Pak de fiets of
wandel een ommetje om te ontdekken wat er in
uw eigen buurt gebeurt.

Groene snelwegen

Visuele prikkels
Om bloemrijke bermen te realiseren, gaat de
gemeente anders om met maaien en zaaien
dan we gewend waren. Sommige gemeenten
zijn al langer bezig met natuurlijk berm
beheer, en dat kan je zien. Het ziet er allemaal
wat wilder en ruiger en minder ‘aangeharkt’
uit. En dat maakt het extra aantrekkelijk voor
bijzondere bloemen en dieren, zoals libellen,
zweefvliegen, honingbijen en wilde bijen.
Mooi toch?

‘Bloemrijke bermen’ is een regionaal project
om de natuur in stad en dorp én onderweg
te laten bloeien en groeien. De berm is een
uitstekende plek voor planten en dieren om
voedsel te vinden en zich te nestelen. En als
al die plekken met elkaar worden verbonden,
kan de levende natuur zich verder verspreiden.
Ecologische verbindingen noemen we deze
‘groene snelwegen’. De routes en pleister
plaatsen zijn ongelooflijk belangrijk voor een
gezonde bijenstand, de bestuiving van planten
en bomen en daarmee uiteindelijk onze
voedselvoorziening. Bij-voorbeeld.

