
B(l)oeiende bermen in de praktijk 

 

Beste heer/mevrouw, 

Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan de (vervolg)activiteiten vanuit het project 

Bermscouts! Je bent (als contactpersoon van een bewoners/vrijwilligersgroep) betrokken 

bij een initiatief dat zich richt op het ecologische beheer van bermen en/of inventariseren 

van planten. Vandaar dat je deze berichtgeving ontvangt. Mogelijkerwijs heb je eerder 

deze zomer ook al deelgenomen aan één van de online cursusavonden vanuit Bermscouts. 

 

Als vervolg op de online cursusavonden organiseren we in september een aantal 

veldinstructies en een excursie. Doe je mee? 

 

Veldinstructie monitoring bermbeheer met de Nectarindex-methode 

Om te beoordelen welke gevolgen het bermbeheer heeft voor de bermflora is monitoring 

noodzakelijk. Tijdens de instructiemiddag ga je aan de slag met de Nectarindex methodiek 

en verwerking van de resultaten en bieden we je handvatten om een monitoringsplan op te 

stellen en uit te voeren. Ook besteden we aandacht aan veilig werken langs de openbare 

weg.  

Deze veldinstructie wordt op drie verschillende plekken in Drenthe verzorgd: 

• Woensdagmiddag 1 september (13:00-16:00), Spijkerboor 

• Dinsdagmiddag 7 september (13:00-16:00), De Wijk 

• Woensdagmiddag 8 september (13:00-16:00), Wachtum 

 

Veldinstructie herkenning bermplanten  

Tijdens de online lezing presenteerden we een overzicht van de (voor insecten) 

belangrijkste bermplanten en gaven we tips hoe je ze kan herkennen. Tijdens de 

veldinstructie komen we hierop terug en besteden we extra aandacht aan de 

veldherkenning van de meest kenmerkende bermplanten. Ook besteden we aandacht aan 

de vraag hoe je op basis van de aanwezige bermplanten kunt inschatten welk beheer daar 

het beste bij past.  

De veldinstructie vindt plaats op woensdagochtend 8 september (09:30-11:30) in Wachtum. 

 
Excursie Insecten in de berm 

Tijdens deze excursie kom je meer te weten over het belang van een insectenvriendelijke 

wijze van beheer van bermen. Daarin zal dieper worden ingegaan op thema’s als 

waardplanten, microklimaat en het belang van de aanwezigheid van voldoende bloeiende 

planten om in de nectar- en stuifmeelbehoefte van insecten te voorzien. Ook besteden we 

aandacht aan de belangrijkste insecten(groepen) die hun leefgebied vinden in wegbermen, 

waaronder de boerenlandvlinders.  

De excursie vindt plaats op donderdagmiddag 9 september (13.45 en 16.00) in Zuidwolde. 



 

Project Bermscouts 

Het doel van het project Bermscouts is om bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen die 

in Drenthe aan de slag zijn of gaan met ecologisch beheer van bermen en grotere stukken 

openbaar groen van kennis te voorzien over bermplanten en ondersteuning te bieden bij 

het meten van de effecten van het (maai)beheer op de plantengroei. Hiervoor wordt een 

educatief programma georganiseerd, waarvan de veldinstructies onderdeel uitmaken.  

Voor meer informatie over het project Bermscouts verwijzen wij u graag door naar de 

projectpagina op Heel Drenthe Zoemt.  Hier kunt u ook de presentaties van de online 

cursusavonden nog eens rustig nalezen. 

Mocht u andere groepsgenoten en/of berminitiatieven kennen die mogelijk geïnteresseerd 

zouden kunnen zijn in de activiteiten van Bermscouts, dan zou het fijn zijn als u deze 

informatie met hen wil delen. 

Graag tot ziens! 

Met vriendelijke groet, 

Landschapsbeheer Drenthe, FLORON, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Vlinderwerkgroep 

Drenthe en Werkgroep Florakartering Drenthe 

     
 

Bermscouts wordt gefinancierd door de provincie Drenthe. 

Aanmelden? 

Heb je belangstelling voor (een van) de veldinstructies en/of de excursie, meld je dan 

aan via onderstaande aanmeldformulieren. Let op! Je moet je voor elke activiteit 

apart aanmelden.  

Aanmeldformulier veldinstructie gebruik Nectar-index methodiek 

Aanmeldformulier veldinstructie herkenning bermplanten 

Aanmeldformulier excursie insecten in de berm  

Je ontvangt enkele dagen voor aanvang van de activiteit meer informatie. 

Voor vragen over de inhoud van de veldinstructies en excursie kun je contact opnemen 

met Edwin Dijkhuis (dijkhuis@floron.nl) of Stefan Pronk (s.pronk@lbdrenthe.nl). 

 

https://www.heeldrenthezoemt.nl/wp-content/uploads/2021/06/Flyer_Bermscouts.pdf
https://www.heeldrenthezoemt.nl/bermscouts/
https://docs.google.com/forms/d/1j-AOKhO02sTtobKaiU0ttMXM5ckw7vPDnaA8tRaNrks/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-JYwtsk0ybhb0OrRS4C4N2sj4LaV6Crqfn-1S5qV3Zo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1N7O3fC18_UEzuUa1-DXNRFu2LNXWfJFfobNUq93SO9A/edit
mailto:dijkhuis@floron.nl
mailto:s.pronk@lbdrenthe.nl

