
B(l)oeiende bermen
Samen tellen van b(l)oeiende planten 
in de berm in eigen buurt!

Ben jij als vrijwilliger of bewoner betrokken bij een initiatief dat zich richt 
op het ecologische beheer en in bloei laten komen van bermen? Wil je 
kennis opdoen over bermplanten en meehelpen om de bloemenrijkdom 
van de bermen in jouw buurt in beeld te brengen (monitoren)? Dan is het 
project Bermscouts iets voor jou!

Het doel van dit project is om bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen 
die in Drenthe aan de slag zijn of gaan met ecologisch beheer van bermen 
en overhoeken 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 met onder andere 
een tweetal korte cursussen en veldinstructies georganiseerd. Doe je mee?

Het project Bermscouts wordt uitgevoerd door FLORON, Landschapsbeheer Drenthe, de 
Natuur en Milieufederatie Drenthe, Werkgroep Florakartering Drenthe en de Vlinderwerkgroep Drenthe. 

Het project wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe.
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Cursus monitoring bermbeheer 
met de Nectarindex-methode
Om te beoordelen welke gevolgen het bermbeheer 
heeft voor de bermflora is monitoring noodzakelijk. In 
deze cursus leer je hiervoor de Nectarindex-methodiek 
te gebruiken. De cursus bestaat uit een online lezing 
en een instructiemiddag. We starten deze lezing 
met een introductie, waarin we aandacht besteden 
aan het doel van monitoring, hoe dat praktisch in 
zijn werk gaat en wat de monitoringsresultaten je 
kunnen vertellen over het gewenste bermbeheer. 
Tijdens de instructiemiddag ga je zelf aan de slag 
met de 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. 

Wanneer?
Online lezing: 28 juni  19.30 uur – 20.30 uur
De instructiemiddag vindt plaats op een nader te 
bepalen locatie en dag in augustus of september. 

Basiscursus herkenning bermplanten 
Altijd al willen weten welke planten er in de Drentse bermen groeien? Dan 
is deze basiscursus iets voor jou. De cursus bestaat uit een online lezing en 
een veldmiddag. In de lezing krijg je een overzicht van de (voor insecten)  
belangrijkste bermplanten en tips hoe je ze kan herkennen. Ook besteden we 
aandacht aan de basisprincipes van ecologisch bermbeheer en hoe je op basis 
van de aanwezige bermplanten kunt inschatten welk beheer daar het beste 
bij past. Tijdens de veldmiddag komen we hier op terug en besteden we extra 
aandacht aan de veldherkenning van de meest kenmerkende bermplanten.  

Wanneer?
Online lezing: 5 juli 19.30 uur – 21.00 uur
De veldmiddag vindt plaats op een nader te bepalen locatie en dag in augustus 
of september. 

Aanmelden?
Heb je belangstelling 
voor (een van) de 
cursussen, meld 
je dan aan via dit 
aanmeldformulier. 
Deze is alleen voor 
het online deel van 
de cursussen, de 
uitnodiging voor het 
praktijkdeel volgt nog. 

Je ontvangt enkele 
dagen voor aanvang 
van de online lezing 
een link waarmee je 
kan deelnemen.

Voor vragen over 
de inhoud van de 
cursussen kun je 
contact opnemen 
met Edwin Dijkhuis 
(dijkhuis@floron.nl). 

Wil je meer weten over de Drentse wilde planten en dagvlinders en hoe je ze 
kunt herkennen?  Dan zijn de excursies en activiteiten die door de Werkgroep 
Florakartering Drenthe of de Vlinderwerkgroep Drenthe worden 
georganiseerd echt iets voor jou.  Kijk voor een overzicht van de excursies op 
hun website. Voorkennis is niet nodig, wel de bereidheid om iets te leren.

https://docs.google.com/forms/d/1CqfP0bZ8ktu0N6firVzqUK-zH14xC9BCZrvzwaR8EVs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1CqfP0bZ8ktu0N6firVzqUK-zH14xC9BCZrvzwaR8EVs/viewform?edit_requested=true
https://wfdrenthe.nl/
https://wfdrenthe.nl/
https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/

