
Samen tellen van b(l)oeiende planten

in de berm in eigen buurt!

28 juni 2021

Bermscouts



Programma

19.30-19.55  Introductie project Bermscouts 
Landschapsbeheer Drenthe

19.55-20.00 Korte pauze

20.00-20.30 Cursus monitoring bermbeheer  
met de Nectarindex-methode
FLORON



De praktische zaken

Startbijeenkomst Heel Assen Zoemt

- Graag uw geluid uitzetten.

- Naderhand is er ruimte voor vragen.                                               
Indien u een vraag heeft mag u deze stellen in de chat. 

- De presentatie krijgt u achteraf toegestuurd via de mail.



Inhoud

• Inleiding
• Monitoring
• Activiteitenaanbod 2021
• Veilig aan de slag



Aanleiding

• Dagvlinderatlas 2007-2015 
Vlinderwerkgroep Drenthe

• Alarmerende achteruitgang 
boerenlandvlinders 
(graslandvlinders) in Drenthe!



Motie boerenlandvlinders 2017

• Motie boerenlandvlinders in 
provinciale staten in 2017

• Afsprakenkader ecologisch 
bermbeheer

• Bermberaad
(o.a. gemeentes, 
waterschappen, provincie, 
groene organisaties, Prorail)  



Belang van bermen

• Leefgebied plant- en diersoorten
• Verbinding tussen natuurgebieden
• ‘Aankleding’ van ons landschap
• Beheersing plaagdruk 

eikenprocessierups
• Toevluchtsoord graslandvlinders in 

agrarische gebied



Groeiend aantal berminitiatieven



Aandacht voor ecologisch bermbeheer

• Verbeteren/vergroten kwaliteit 
van leefgebied van flora en fauna 
in bermen door het uitvoeren 
van beheersmaatregelen gericht 
op vergroten van soortenrijkdom 
(biodiversiteit) van bermen, 
taluds en overhoeken.

Bron: De Vlinderstichting



Project bermscouts

• Bermscouts 2021
• Samenwerking van partners
• In afstemming met gemeentes
• Opdracht provincie Drenthe

Werkgroep 

Florakartering 

Drenthe

Vlinderwerkgroep 

Drenthe



Doel

Bewoners- en vrijwilligersgroepen die aan de 
slag zijn of gaan met ecologisch bermbeheer 
handvatten bieden voor het kunnen 
monitoren/inventariseren van ‘hun’ bermen 
en overhoeken en analyseren van de 
resultaten.



Wat levert ecologisch bermbeheer op?

Marsdijk Assen



Monitoring

Wat is het?
• Via een gestandaardiseerde methode 

verzamelen van gegevens over de 
ontwikkeling van de vegetatie (en 
faunagroepen).

Doel: 
• Effecten van ecologisch bermbeheer 

meten (en kunnen bijsturen waar 
nodig)



Activiteitenaanbod Bermscouts

Kennisdeling Datum
• Online cursus herkenning bermplanten 5 juli
• Excursie herkenning bermplanten (max. 20 deelnemers) aug.-sept.
• Excursie ‘insecten in de berm (nog geen opgave mogelijk) aug.-sept.

Ondersteuning monitoring
• Online cursus toepassing monitoringsmethodiek 28 juni
• Veldinstructies monitoringsmethodiek (3 stuks) aug.-sept.
• Ondersteuning opstellen monitoringsplan (5 stuks, 

aanmelding via Stefan Pronk) juli-sept.

Interesse? Zie voor meer informatie en aanmelding:
www.heeldrenthezoemt.nl/bermscouts

http://www.heeldrenthezoemt.nl/bermscouts


Veilig aan de slag!

• Monitoring van bermen 
is leerzaam, belangrijk 
en leuk, maar het 
werken in wegbermen 
brengt ook risico’s met 
zich mee!

• Vrijwilligers vallen 
onder de Arbo-
wetgeving.



Veiligheidsmaatregelen

• Opstellen RI&E (risico inventarisatie 
en evaluatie)

Neem de benodigde maatregelen:
• Snelheidsbeperkende maatregelen
• Signaalkleding
• Persoonlijke beschermingsmiddelen 

(Pmb’s)

IVN Westerveld – Daphne de Jong



Adviezen

• Arbo informatieblad VBNE
‘Werken langs de weg’

• Overleg met de grondeigenaar 
(gemeente) over toestemming en de te 
nemen maatregelen.

• Werk niet langs N-wegen en snelwegen!
• Vrijwilligerswerk moet leuk blijven, 

veiligheid voorop!
• Checklist op 

www.heeldrenthezoemt.nl/bermscouts
• Meer informatie Arbocatalogus Bos en 

Natuur: www.arbocatalogusbosennatuur.nl

http://www.heeldrenthezoemt.nl/bermscouts
http://www.arbocatalogusbosennatuur.nl/


Vragen?

Foto: Hans Dekker



Dank voor uw aandacht!


