‘Mijn berm bloeit’
Update

Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling van burgers en
overheden. De bewustwording dat er iets moet veranderen in het bermbeheer blijkt ook uit de bereidheid om mee te doen met de campagne “Mijn
berm bloeit”. Met meer dan 1000 getelde bermen was het eerste seizoen van
de campagne een groot succes. In 2018 gaan we hiermee door, tel je mee?

Voor het in kaart brengen van de bloemrijkdom
moet je door de knieën, zoals hier in
Muntendam. Foto: Ben Hoentjen.

Ervaringen met bermbeheer melden met
de Vlindermee app
Ben je niet zo bedreven in het in kaart brengen van de planten, maar wil je toch graag
je ervaringen met bermbeheer (positief en
negatief) doorgeven? Dat kan door gebruik te
maken van de app Vlindermee. Hiermee kun
je eenvoudig je ervaringen, voorzien van een
foto, delen.
De Vlindermee app is te downloaden op:
vlinderstichting.nl/mijnbermbloeit.

In 2017 is van meer dan 1000 bermen de
bloemrijkdom in 2017 in kaart gebracht en uitgedrukt als nectar-index. Hoe hoger de index
(op een schaal van 1 tot 5) hoe meer nectar er
voor insecten te halen is.

14 planten | nummer 7

Wat was ook alweer de
aanleiding
Bermen hebben een belangrijke
functie als leefgebied voor planten
en dieren. In de steeds intensiever
gebruikte agrarische landschappen neemt hun belang bovendien
alleen maar toe. Tegelijkertijd maken
bloemrijke bermvegetaties plaats
voor bermvegetaties met algemene
ruigtekruiden die overal in Nederland voorkomen. Voor insecten valt
er steeds minder te halen.
De campagne
“Mijn berm bloeit”
Met de campagne Mijn berm bloeit
vragen FLORON en De Vlinderstichting aandacht voor de achteruitgang van de bloemenpracht in onze
bermen en de boerenlandvlinders
die hiervan afhankelijk zijn. Dat doen
we onder andere door het in beeld
brengen van de huidige bloemenrijkdom in bermen die gelegen zijn
buiten de bebouwde kom. Dit levert
waardevolle informatie op over het
nectaraanbod voor insecten die
ervan afhankelijk zijn.
Op www.floron.nl/bermen staat
uitgelegd hoe je kunt meedoen.
FLORON maakt voor iedereen
inzichtelijk hoe het met de bloemenrijkdom in de getelde bermtrajecten
is gesteld. De kaart is te raadplegen
op www.verspreidingsatlas.nl/
projecten/floron/bermen. Het is
goed te zien hoe sommige deelnemers echt werk maken van het in
kaart brengen van zoveel mogelijk
bermen in hun gemeente.
Met de informatie over de bloemrijkdom kunnen wij, maar kun

je ook zelf!, aan gemeenten en
andere overheden laten zien waar
de pluspunten en knelpunten in
het bermbeheer zitten. Zo gaat bijvoorbeeld de KNNV Breda komend
jaar – samen met ecologen van de
gemeente Breda - buurgemeenten
aanmoedigen om ook werk te maken van ecologische bermbeheer.
Een prachtig initiatief dat navolging
verdient.
Wie de kaart bekijkt ziet dat er nog
regio’s zijn waar weinig bermen zijn
geteld. Hier is een extra inspanning
gewenst. Het streven is om aan het
eind van 2018 een lands dekkend
beeld te hebben van hoe het met
bloemrijkdom van de bermen is
gesteld. Daarbij kunnen we jouw
hulp goed gebruiken!
Tekst: Edwin Dijkhuis
(FLORON) en Anthonie Stip
(De Vlinderstichting)
Flyer ecologisch bermbeheer
Voor het project “Heel Drenthe Zoemt”, geïnitieerd door Natuur en Milieufederatie Drenthe,
is een flyer gemaakt met daarin praktische
aandachtspunten voor ecologisch bermbeheer.
Deze flyer is te downloaden op
www.floron.nl/bermen.

Mijn Berm Bloeit is een initiatief van FLORON
en De Vlinderstichting, en wordt mogelijk
gemaakt door:

