
Zet onze bermen
in bloei! 
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Huis Verwolde

Staringkoepel

Huize 
Het Ross Huize Ampsen

1. Nijkampsweg
2. Lageweg
3. Brenschutte
4. Olde Diek Beuzelshoek
5. Rengersweg
6. Lenderinkstege
7. Sportparkweg
8. Holmershuizen

nabij Verwoldseweg

Zonnebloemveld

1. Paardenkastanje 1890
2. Zomereik Velhorst 1750
3. Zomereik
4. Rode beuk Huize Ross 1880
5. Paardenkastanje 1880
6. Hollandse Linde 1910
7. Beuk 1945
8. Zomereik Verwolde 1810.
9. Dikke Boom Verwolde 1570
10. Bruine beuken op erf 1930
11. Sterrebos Ampsen 1700
12. 12 Apostelen 1770, zomer-

eiken Landgoed Ampsen

Bijzondere boom

Juli 2019

Fietsroute

Prachtige 
bloemenlinten
Als de bermen bloeien is
dat een prachtig gezicht.
Wandelaars en fietsers
genieten van ons land-
schap en waarderen de 
bloemen in onze bermen!
En voor kinderen is er
veel te vinden; kevers,
sprinkhanen en vlinders,
een leuke kleine wereld
op zich!

Mooie fietsroute 
Een mooie fietstocht
maken langs onder 
andere bloeiende ber-
men, zonnebloemlinten
en bijzondere bomen?
Fiets dan de route op
deze kaart. Veel fiets-
plezier!



Rommeltje voor een hommeltje
Bermen die vaak gemaaid worden zien er wel ‘netjes’ uit. Maar
in die bermen groeien geen bloemen en kruiden. Bermen met
hoog gras en fluitekruid doen misschien rommelig aan. Maar in
dit rommeltje vinden bijen, vlinders en andere insecten het
meeste voedsel. Voor insecten en andere kleine dieren is de afwisseling 
in onze bermen juist goed!  De natuurlijke vijanden van de eiken-
processierups, zoals de gaasvlieg, de sluipwesp en de roofwants leven
in de kruidenrijke bermen.

Klimop als nestkastje 
We laten de klimop bij de bomen staan. Vogels maken er nestjes in,
vleermuizen wonen er en de klimop helpt kleine dieren makkelijk om-
hoog om bijvoorbeeld de eikenprocessierups te eten. Pas als de klimop
te zwaar wordt of als hij het voor het verkeer het uitzicht wegneemt,
halen we hem (voor een deel) weg. 

Berenklauw en Japanse duizendknoop
Berenklauw en Japanse duizendknoop bestrijden we apart. Ze horen
hier niet thuis en verdringen bloemen en kruiden. Berenklauw maaien
we voor de bloei om verspreiding te voorkomen. Maaiafval van de 
Japanse duizendknoop voeren we af. Zo voorkomen we dat stukjes
achterblijven waar weer nieuwe planten uit groeien. 

We maaien de bermen zo min mogelijk
Onze bermen maaien we een keer per jaar, in het najaar. De zichtlocaties
maaien we twee keer per jaar. Zichtlocaties zijn plekken waar voor de
veiligheid van het verkeer uitzicht nodig is, zoals op kruisingen. Bermen
langs fiets- en wandelpaden maaien we drie keer per jaar. Tussen de
bomen in de bermen maaien we maar een keer in de twee jaar.

In deze folder leest u alles over bermen. Bloeiende bermen 
zijn van levensbelang voor veel verschillende kleine dieren. 
En de bomen in de bermen vangen regenwater van de weg op,
maken ons landschap herkenbaar en geven schaduw. Helpt u
ons om de bermen te laten bloeien?

Een kleurrijke wereld vol leven
Als lange linten met bloemen en kruiden zijn onze bermen een ‘voedsel-
snelweg’ voor bijen, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en insecten.
Al die verschillende diersoorten zorgen voor een goede balans in de 
natuur.

Bijen en vlinders 
Bijen en vlinders zijn belangrijk voor de bestuiving
van gewassen. Zonder bijen groeien er bijvoorbeeld 
geen koolzaad, uien, courgettes, aardbeien en appels. 
We zijn dus voor ons eten afhankelijk van de bij en de vlinder! 

Vogels en zoogdieren
Vogels zoals het puttertje
eten zaden. Kruiden en 
grassen die ’s winters blijven
staan, zijn belangrijk als 
voedsel voor deze vogels 
en voor kleine zoogdieren
zoals muizen en egels. 

Maaien en verschralen
We maaien met een trekker met maaimachine die
het gras meteen opzuigt. Zo verschralen we onze
bermen. Het maaisel voeren we af. De bermen
worden dan steeds voedselarmer. Door verschralen
komen er minder grassen en meer bloemen in 
de bermen. 

Maai de berm niet zelf
Kruiden en bloemen in de bermen zijn belangrijk
voor bijen en vlinders. En ook voor bijvoorbeeld 
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. 
U mag daarom de berm niet maaien. 
Wij doen dat als de bloemen zijn uitgebloeid. 

Vragen over bermen?
Stuurt u uw vragen gerust via onzebermen@lochem.nl. 

We dagen u uit voor de bermen-challenge!

Maait u voor uw huis de gemeenteberm altijd? En denkt u na het
lezen van deze folder ‘Ik wil de natuur ook een handje helpen. In plaats
van gras wil ik bloemen en kruiden in de berm?’ Geef u dan op voor de
bermen-challenge. Dat kan via onzebermen@lochem.nl. Wij frezen
volgend jaar dan de berm en zaaien hem in met een fraai bloemen-
mengsel. Zo maken we samen de bermen mooier! Durft u het aan?


