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Voorwoord 

De werkgroep biodiversiteit van GoedVolk richt zich onder andere op ecologisch 

bermbeheer. De gemeente Utrechtse Heuvelrug  is een pilot ecologisch bermbeheer 

gestart. Dat biedt kansen om in samenwerking de biodiversiteit  in onze mooie 

gemeente te bevorderen.  

In oktober besloot ik, Jana Verboom, ecoloog, sinds 1988 woonachtig in Leersum en 

werkzaam bij Wageningen Universiteit en al sinds maart voornamelijk aan het 

thuiswerken, om elke dag na het werk een corona-ommetje te maken langs onze 

mooie (en minder mooie) bermen en daar stukjes over te schrijven. Deze 

‘bermberichten’ bieden een mengeling van informatie over ecologisch 

bermbeheer, persoonlijke anekdotes en ontmoetingen met planten en dieren in de 

berm. 

Ik wil me – graag samen met GoedVolk/werkgroep biodiversiteit en anderen - 

inzetten voor behoud en herstel van biodiversiteit. 

GoedVolk is een initiatief van inwoners van de Utrechtse Heuvelrug die een positieve 

bijdrage willen leveren aan de duurzaamheid van de regio Utrechtse Heuvelrug. 

Doet u ook mee? Zie https://www.iedereenisgoedvolk.nl  
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1. De berm en ik 

  

“Kijk, hier werken wij aan een ecologische berm”. Dat stond vroeger op borden langs de snelweg 

in België. Als jonge bioloog moest ik daar om lachen. Rare jongens, die Belgen. Waardevolle 

natuur, daarvoor ga je toch naar een natuurgebied? Die bermen langs de snelweg stellen toch 

niks voor? In deze blogpost leg ik uit waarom ik mezelf vele jaren later toch heb benoemd tot 

‘bermambassadeur’. 

Door omstandigheden ben ik onze bermen en groenstroken en ander snippergroen (vanaf nu 

noem ik dat voor het gemak ‘bermen’) met andere ogen gaan bekijken. 

Allereerst de versnippering van onze natuur. Natuurgebieden worden kleiner en komen verder 

uit elkaar te liggen. Bebouwing, (spoor)wegen, kanalen en dergelijke vormen  barrières voor 

dieren en planten. Bermen zijn als groene linten en stapstenen die een fijnmazig netwerk 

vormen tussen het netwerk van ‘echte’ natuurgebieden. Trouwens wat is eigenlijk natuur? Er 

bestaat een brede definitie: natuur “van voordeur tot Waddenzee”. Het fijnmazige netwerk van 

tuintjes, bermen, groenstroken, parkjes en andere snippers is bij elkaar wel een enorme 

oppervlakte, groter dan menig beschermd natuurgebied. 

Ten tweede de achteruitgang van de biodiversiteit. Veel bijzondere, maar ook algemene soorten 

zijn achteruitgegaan. Met de insectenrijkdom gaat het dramatisch slecht en dat werkt door in 

voedselketens. Intensieve landbouw en stikstof spelen een grote rol. Nu de kwaliteit van onze 

grote natuurgebieden is aangetast, kunnen onze bermen dienen als een plek waar in ieder geval 

géén pesticiden en mest worden gebruikt en waar een deel van onze inheemse flora en fauna 

zijn toevlucht kan zoeken. Bij ons op de ecologisch beheerde heuvel (Leersum, achter de Binder) 
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heeft zich in korte tijd een populatie sprinkhanen gevestigd, met dank aan het ecologisch 

maaibeheer van de gemeente. 

Tot slot wil ik stilstaan bij de lessen die mijn kinderen mij geleerd hebben. Een peuter ziet de 

wereld als een wonder. Wat een verbazing bij het zien van een slak of een lieveheersbeestje, een 

vlinder of een paardenbloem. Door met hun ogen naar de wereld om me heen te kijken, heb ik 

geleerd om die verwondering weer opnieuw te voelen. Wat de Belgische bermborden niet voor 

elkaar hebben gekregen, hebben mijn kinderen wél bereikt. 

Het zal dan ook niemand verbazen dat ik heel blij ben met de pilots met ecologisch bermbeheer 

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Omdat ik gemerkt heb dat er heel verschillend over dit 

ecologisch bermbeheer wordt gedacht (niet iedereen is er van gecharmeerd dat er minder en 

anders gemaaid wordt) heb ik me voorgenomen om in oktober iedere dag op ‘Bermsafari’ te 

gaan en daar als ‘Bermambassadeur’ een ‘Bermberichtje’ over te schrijven. Voor mij geen 

Stoptober (ik rook niet) maar Bermtober. Of OktoberM :-) 

 

 

  



2. Arm of rijk? 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft brandnetel (zie foto) te maken met arm en rijk? 

A)    Met brandnetels kun je heerlijke brandnetelsoep of stamppot maken voor weinig geld 

B)    Brandnetels zijn een rijke voedselbron voor rupsen van allerlei dagvlinders 

C)    Brandnetels groeien vooral op voedselrijke grond 

D)    Waar brandnetels groeien is het arm aan plantensoorten. 

Vroeger dacht ik dat een voedselrijke bodem goed is voor de natuur. We kopen bemeste 

tuinaarde, en Pokon, de bos bloemen krijgt snijbloemenvoeding en in tuinprogramma’s is men in 

de weer met stalmest en compost. Logisch toch dat planten voeding nodig hebben? 

Inderdaad hebben planten naast water en licht ook nutriënten nodig zoals stikstof en fosfor. En 

het klopt ook dat ze er harder van gaan groeien. Maar in de natuur concurreren de 

snelgroeiende sterke planten, zoals brandnetel, de andere planten weg. Als je wilt tuinieren met 

bemeste grond zul je dus moeten blijven schoffelen en wieden om de sterkste planten in toom 

te houden en de zwakkere een kans te geven. Herkenbaar? 

In de natuur zie je op plekken die voedselarm zijn juist een grote verscheidenheid aan soorten. 

Neem de heide. Tegenwoordig grazen er meestal geen schapen meer maar krijgt de heide gratis 

en voor niks stikstof uit de lucht - en als men niet gaat plaggen of begrazen dan gaat gras zich 

uitbreiden en verdwijnt de heide. 
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Een traditioneel gazon wordt zo beheerd dat het een gazon blijft, met één soort gras, en 

misschien wat mos en madeliefjes. De biodiversiteit is laag. Het beheer bestaat vooral uit het 

heel vaak maaien, zodat zich een dikke grasmat vormt. Het maaisel blijft liggen en bemest de 

bodem. 

Bij ecologisch bermbeheer gaat het er om de bodem te ‘verschralen’, voedselarmer te maken. 

Dan wordt het namelijk steeds soortenrijker. Het lijkt een paradox: hoe armer de bodem wat 

betreft nutriënten, hoe rijker het aantal planten en dieren dat er zal voorkomen. Dus als men 

maait moet het maaisel worden afgevoerd, want anders gaan alle nutriënten de bodem in. 

Daarnaast moet men ook veel minder, en anders maaien, waarover een volgende keer meer. 

Veel gemeenten en provincies en ook Rijkswaterstaat omarmen tegenwoordig het ecologisch 

maaibeheer, omdat mooie bloemen- en insectenrijke bermen een lust voor het oog zijn, én 

omdat het goed is voor de biodiversiteit. Wilde bijen, vlinders en andere bestuivers kunnen er 

het hele jaar stuifmeel en nectar vinden. Deze trekken weer vogels en vleermuizen aan. Allemaal 

dankzij ecologisch bermbeheer: hoe beter het lukt de bodem te verschralen, hoe rijker de 

verscheidenheid aan planten en dieren. Een schijnbare tegenstelling die eigenlijk vanuit de 

ecologie heel logisch is. 

Weet je het antwoord al op de brandnetelvraag? In de volgende blog onthul ik het antwoord. 

 

  



3. Brandnetels 

 

In mijn vorige stukje stelde ik een vraag met de volgende vier antwoorden: 

A)    Met brandnetels kun je heerlijke brandnetelsoep of stamppot maken voor weinig geld 

B)    Brandnetels zijn een rijke voedselbron voor rupsen van allerlei dagvlinders 

C)    Brandnetels groeien vooral op voedselrijke grond 

D)    Waar brandnetels groeien is het arm aan plantensoorten. 

Alle antwoorden zijn goed! Hieronder volgt een toelichting. 

Jonge scheuten van de brandnetel zijn lekker in de soep of stamppot, en sommige mensen 

gebruiken ze voor thee. Brandnetelthee kun je ook gewoon in de winkel kopen. Als brandnetel 

verhit wordt prikken de brandharen niet meer, zelfs overgieten met kokend water maakt ze 

ongevaarlijk. Pluk de jonge topjes met steel en al (ca. 5 cm van de bovenkant), in de lente vóór 

de bloei. Gebruik daarbij tuinhandschoenen, want ook op de stengel zitten brandharen. Of pluk 

later op plekken waar de brandnetel tussentijds gemaaid is en opnieuw is uitgelopen. Oudere 

brandnetel kun je ook eten, maar de stengel is dan hard geworden en de blaadjes zijn taaier. De 

stengel wordt zelfs zo vezelig dat er textiel van geweven kan worden. Dat gebeurde al in de 

prehistorie.  

Verwerk de brandnetel zoals je met spinazie zou doen: kort koken of stoven. Pluk liefst op 

plaatsen waar geen honden worden uitgelaten en was de brandnetelscheuten goed. Er zijn 
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soorten die op brandnetel lijken, zoals de dovenetel en de hennepnetel, deze zijn gelukkig ook 

eetbaar. Wist je trouwens dat de brandharen alleen aan de bovenkant van de bladeren zitten? Je 

kunt een brandnetelplant ‘aaien’ van onder naar boven zonder geprikt te worden. Probeer maar 

eens. Toch geprikt? In de buurt van brandnetel groeit vaak hondsdraf of weegbree, hiermee kun 

je over de bultjes wrijven. 

Dat brandnetel belangrijk is voor vlinders klopt ook. Soorten als dagpauwoog (foto), 

atalanta,  gehakkelde aurelia en kleine vos zetten er hun eitjes op af en de rupsen van die 

soorten zijn afhankelijk van brandnetel voor hun voedsel. Van de brandharen hebben ze geen 

last. 

Brandnetels zijn een typisch voorbeeld van snelgroeiende planten die profiteren van voedselrijke 

bodems. Ze groeien zo hard dat er voor andere planten geen plaats en geen zonlicht meer 

overblijft. Dus de laatste twee stellingen zijn ook juist. 

Als de gemeente overschakelt op ecologisch bermbeheer dan kunnen er brandnetels opkomen. 

Door het ecologisch beheer vol te houden en de brandnetels een of meer keren per jaar te 

maaien en het maaisel af te voeren verdwijnen ze op den duur vanzelf en krijgen andere soorten 

een kans om hun plek in te nemen. Dat is dan jammer voor de rupsen, maar gelukkig voor de 

vlinders zullen er altijd genoeg brandnetels overblijven op andere plekken in het landschap. 

 

 
 

  



4. Ontmoeting met een koningin 

  

Tussen mijn huis en de supermarkt kom ik langs de Schermerij (Torenzichtlaan, Leersum). Om 

het gebouw heen is een tuintje aangelegd, met wat heesters en kruiden. Vanmiddag scheen 

even het zonnetje en zag ik daar ineens deze hommel. Het is waarschijnlijk een jonge koningin 

van de Aardhommel. Ze heeft haar ouderlijk nest verlaten, gepaard, en gaat straks op zoek naar 

een holletje in de grond om te overwinteren. Volgend voorjaar zal ze dan haar eigen 

hommelnest stichten. Nu de temperatuur nog hoog genoeg is, scharrelt ze nog wat nectar en 

stuifmeel bij elkaar om aan te sterken en zo de winter te kunnen overleven. 

Er bloeit niet veel meer, maar deze struik stond nog volop in bloei, en zo te zien is er ook nog 

genoeg stuifmeel: de hommelkoningin ziet wit van de stuifmeelkorrels! Als ze straks naar een 

andere bloem vliegt, kan ze die bloem bestuiven met dit stuifmeel. Zo werken bloemen en 

bestuivers samen: de bloem lokt de hommel met nectar en stuifmeel en de hommel kan haar 

buikje vol eten. In ruil daarvoor verspreidt de hommel het stuifmeel, terwijl ze vliegt van bloem 

naar bloem. 

De struik is een tuinhibiscus of altheastruik. Geen inheemse soort (hij komt uit Azië, de 

wetenschappelijke naam is, vertaald, Syrische hibiscus), maar wel een goede bron van nectar en 

stuifmeel. 

Het hommelseizoen is bijna afgelopen, en ook andere insecten zien we steeds minder. Veel 

insecten die nu nog vliegen gaan dood, ze overleven de winter als ei, larve of pop. Bij de wilde 

bijen (een hommel is een wilde bij) overwintert de koningin in haar eentje onder de grond. 

Slaap lekker! En na de winterslaap volgend voorjaar gezond weer op!  
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5. Is ecologisch maaibeheer goedkoper? 

  

Het lijkt een simpel sommetje: minder vaak maaien = geld besparen. Maar is dat ook echt zo? 

Wat ecologisch tuinieren en ecologisch bermbeheer in ieder geval niet is, is achterover leunen 

en de hand op de knip houden. Iedereen kent wel een plek die niet onderhouden wordt. Als je 

niks doet wordt het vroeg of laat een bos. 

Op de foto een stuk van het voormalige hotel Vogelesang aan de Rijksstraatweg in Leersum. De 

berken staan er metershoog. Ook aan de overkant, op de hoek Rijksstraatweg-Hoflaan bij het 

voormalige pand van Caravancentrum Heuvelrug groeit het helemaal dicht. 

De goedkoopste vorm van bermbeheer schijnt klepelen te zijn, waarbij een zware machine het 

gras – maar ook veel dieren, eitjes, bloemen en zaden – in stukjes hakt. Bij gazonbeheer gaat het 

iets subtieler, maar nog steeds wordt tientallen keren per jaar alles kort gemaaid en sneuvelt 

menig beestje. Bij ecologisch bermbeheer wordt minder vaak gemaaid, maar er moet ook anders 

worden gemaaid. Het maaisel moet worden afgevoerd, anders verrijkt het de bodem, waardoor 

de soortenrijkdom laag blijft – zoals in een vorig stuk wordt uitgelegd. Voor het afvoeren moeten 

gemeenten afvalstoffenheffing betalen - bij klepelen en gazon maaien blijft het maaisel gewoon 

liggen. Bij ecologisch beheer blijft het overigens ook enkele dagen liggen zodat insecten eruit 

kunnen kruipen en zaden op de grond kunnen vallen. Het maaien gebeurt bovendien gefaseerd, 

waarbij altijd zo’n 15 procent blijft staan. Ook wordt goed nagedacht over waar en wanneer 

maaien: het is maatwerk. En dat heeft een prijskaartje. 

De kosten voor ecologisch beheer vallen netto vaak hoger uit, maar volgens deskundigen 

worden die ruimschoots gecompenseerd door de voordelen die de grote verscheidenheid aan 

planten en dieren biedt. Zo kan een kruidenrijke berm plagen verminderen. De bloemen zijn niet 
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alleen belangrijk voor wilde bijen en andere insecten, maar trekken ook sluipwespen, vogels en 

vleermuizen aan, die op hun beurt bijvoorbeeld de eikenprocessierups helpen bestrijden. 

Daarover een volgende keer meer. 

Sinds de alarmerende berichtgeving over de achteruitgang van de biodiversiteit hebben diverse 

gemeenten als Ede, Eindhoven, en Amsterdam het voortouw genomen en maken hun 

bermbeheer insectvriendelijker, ook Zeist timmert aan de weg met het programma Zeist Zoemt 

Duurzaam. Onze gemeente Utrechtse Heuvelrug zet nu kleine stapjes met enkele pilots met 

ecologisch bermbeheer, en gaat dat in het najaar evalueren. Ik hoop dat zij dit gaan uitbreiden. 

Maar zijn de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug er wel klaar voor? Het vergt een 

mentaliteitsverandering. Daarover een volgende keer. 

NB Grondeigenaren die veel maaisel produceren, kunnen dat soms kwijt als biobrandstof of als 

grondstof voor de een of andere industrie. In dat geval ziet het kostenplaatje er anders uit. Als 

Nederland overstapt op een circulaire economie vervalt de afvalstoffenheffing en wordt maaisel 

misschien zelfs geld waard. Dan wordt ecologisch maaibeheer helemaal een win-win verhaal. 

 

 

 

  



6. Wat vinden de inwoners van onze 
gemeente ervan? 

  

Dé inwoner bestaat niet. Wat de één geweldig vindt, vindt de ander vreselijk. Je ziet het ook in 

de voortuintjes. De een bestraat de hele voortuin of legt er kunstgras in, de ander leeft zich uit 

op een veelheid aan planten, en een derde laat het groen verwilderen zonder er naar om te 

kijken. Op 31 juli 2020 plaatste de gemeente Utrechtse Heuvelrug een bericht op Facebook met 

de volgende tekst: 

“In Amerongen, Doorn en Leersum wordt op bepaalde plekken minder vaak gemaaid. Dit 

vergroot de biodiversiteit en biedt meer eten en schuilmogelijkheden voor insecten, vogels en 

andere dieren. Het ziet er ook natuurlijker uit. Het extensief maaibeleid wordt nog niet overal 

toegepast. Voor de veiligheid van het verkeer mag het groen rondom kruispunten niet te hoog 

worden. Ook mag het groen niet te veel overhangen omdat het anders voor voetgangers en 

rolstoelen minder toegankelijk wordt. In het najaar volgt een evaluatie van het maaibeleid.” 

Er kwamen enkele positieve reacties, zoals deze: “Wie in de zomer naar het buitenland gaat, ziet 

daar vaak prachtige bloemen in de bermen. Frankrijk, Noorwegen, noem maar op. En je ziet dan 

zwermen met insecten. Eindelijk kun je in Nederland ook bloemen in de bermen tegenkomen. Wij 

zeiden tegen elkaar.... waardoor was eigenlijk die gekke gewoonte om alles weg te maaien 

ontstaan?“ Maar al gauw kwamen ook de negatieve reacties, vaak variaties op: “Het heeft alleen 

maar met bezuinigen te maken, het is gewoon overal een bende”. 

Zijn onze inwoners wel toe aan ecologisch bermbeheer? 
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Florinda Nieuwenhuis is stadsecoloog van de gemeente Amsterdam en vertelt: “Kortgemaaide 

gazons zijn het hele jaar mooi groen, daar zijn veel mensen aan gewend. Ecologisch beheerde 

bermen zien er vooral in het najaar, als na het maaien alles dor en droog is, niet aantrekkelijk uit. 

Het vergt een mentaliteitsverandering. Maar er zijn ook mensen die juist vrágen om ecologisch 

bermbeheer.” Sinds enkele jaren komt er verandering op gang. “We komen van ver”, zegt 

Nieuwenhuis. “Na de oorlog, tijdens de wederopbouw, wilden mensen alles netjes aangeharkt 

hebben. Pas rond 2000 kwam het inzicht dat dat armoede oplevert op het gebied van 

biodiversiteit. Sinds 2012 zetten we grootschalig een andere koers in.” Tekst uit Oneworld 

Magazine ‘een biodiverse stad begint in de berm.’ 

Najaar 2020 gaat onze gemeente de pilots ecologisch bermbeheer evalueren. Hopelijk wordt ook 

hier het ecologisch bermbeheer opgeschaald naar meer bermen, waar de verkeersveiligheid het 

toelaat. Zelfs als dit iets meer kosten met zich meebrengt, want de opbrengst in de vorm van een 

toegenomen biodiversiteit is niet in geld uit te drukken! 

Meer lezen over ecologisch bermbeheer? Hier vind je het artikel waar ik uit 

citeer: https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/een-biodiverse-stad-begint-in-de-berm/. 
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7. David Attenborough: A Life On Our Planet 

  

Gisteren heb ik de documentaire David Attenborough: A Life On Our Planet gezien. Sir David 

Attenborough (93) laat daarin aan de hand van zijn leven en werk zien hoe geweldig mooi de 

natuur is - of was; hoe destructief wij als mensen ermee zijn omgegaan; welke rampen ons te 

wachten staan als we op dezelfde voet door blijven gaan (denk dode koraalriffen, gesmolten 

ijskappen, en in dorre savanne veranderd tropisch regenwoud); en – om ons niet helemaal 

depressief en verdrietig achter te laten – hoe we het tij nog kunnen keren. 

Volgens Attenborough is dat door alleen nog maar hernieuwbare energie te gebruiken (wind, 

zon, water, aardwarmte), door geen of veel minder vlees te eten, door op een andere manier 

ons voedsel te verbouwen (Nederland wordt als voorbeeld genoemd vanwege de hoge 

opbrengst per hectare), en door rewilding, letterlijk betekent dat her-wilderen. Dat laatste kan 

door grote gebieden aan de natuur terug te geven en er de natuurlijke processen hun gang te 

laten gaan. 

Wat heeft dit alles met onze bermen te maken? Rewilding is niet echt mogelijk omdat onze 

bermen te klein en te versnipperd zijn voor veel natuurlijke processen (denk kuddes grote 

grazers en roofdieren), en natuurlijk omdat bermen verschillende functies hebben. Zo is 

veiligheid heel belangrijk, vooral bij wegen. Zoals ik al eerder schreef krijg je in Nederland als je 

niets doet vroeg of laat bos. Bermen moeten dus gemaaid blijven worden, al is het maar één 

keer per jaar. 
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Toch bieden ook bermen kansen voor biodiversiteit. Het is al eerder genoemd: door veel minder 

vaak te maaien en anders te maaien, niet alles tegelijk maar wel met afvoeren van het maaisel, 

krijg je kleurrijke, soortenrijke bermen met bloemen en insecten en alles wat daar op af komt 

(vogels, vleermuizen). 

Natuurlijk gaan we daar de wereld niet mee redden. Maar alle kleine beetjes helpen. Het is ook 

een kwestie van kijken wat er wél kan. Iedereen maakt keuzes: in de supermarkt, in het 

stemhokje, hoe je je geld uitgeeft, hoe je je tuin inricht. 

Als we ons groen, zowel openbaar groen (bermen, plantsoentjes) als privé groen (tuinen) zo 

inrichten en beheren dat de natuur een kans krijgt dan is dat een kleine maar – als we met velen 

zijn - niet onbelangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Denk ook aan het vervangen van 

uitheemse bomen en heesters (zoals de laurierkers) waar insecten weinig aan hebben door 

inheemse soorten. Inspiratie nodig? 

Zie https://www.nputrechtseheuvelrug.nl/NL/Heuvelrugtuin/Plantenlijst. 

Dan kunnen we allemaal een klein beetje David Attenborough zijn op het kleine stukje aarde 

waar we wél invloed op hebben. We zullen geen giraffen of walvissen tegenkomen maar met 

wat geluk een mooie bloem of een interessant insect. 

(op de foto: een pyamaschildwants op wilde peen, Kwartellaan Leersum) 

 

  

https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/NL/Heuvelrugtuin/Plantenlijst


8. Zwerfafval in de berm 

  

Onze supermarkt had ze in de aanbieding. Dan duurt het niet lang voor een deel ervan in de 

berm terechtkomt. Helaas vormen deze blikjes een aanzienlijk deel van ons zwerfafval. Tijdens 

World Cleanup day op 19 september stond voor het tweede jaar op rij Red Bull op nummer 1 

van de meest gevonden items. Marlboro stond op nummer 2, Mc Donald’s op 3 en Heineken is 

gezakt van de tweede naar de vierde plaats. 

Schande dat deze ongezonde troep geproduceerd en aan onze jongeren verkocht mag worden! 

En jammer dat dankzij Red Bull blikjes en ander zwerfafval het bermmaaisel moet worden 

afgevoerd en niet zomaar bijvoorbeeld gecomposteerd kan worden. 

Wat mij betreft komt er een suikertaks op dit soort frisdrank en statiegeld op de blikjes. In 

Finland en de Scandinavische landen hebben ze dat al lang en je ziet er daardoor nooit meer 

blikjes in de berm. Wanneer volgt Nederland dit voorbeeld? 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-PwLszD9wmFw/X39-DXkieRI/AAAAAAAAK5g/WokCT9WYgbcA0-w0yAyMauaYCBBh9De9wCPcBGAsYHg/s4128/20201005_180546.jpg


9. Zaai geen carnavalsmengsels 

  

Het gaat slecht met onze insecten. Gelukkig is er de laatste tijd steeds meer aandacht voor 

bloemen die goed zijn voor bijen en vlinders. Op veel plekken in Nederland worden de bermen 

ingezaaid met bloemenzaad om de insecten te helpen. Vaak zijn deze bermen kleurrijk en 

prachtig om te zien, maar helpen dit soort kleurige ‘carnavalsmengsels’ de insecten ook echt? 

De commercie was er als de kippen bij om van deze trend te profiteren. Er zijn veel mengsels op 

de markt met allerlei uitheemse soorten (de Vlinderstichting noemt dit carnavalsmengsels), die 

wel een mooi en kleurrijk beeld geven, maar veel wilde bijen en vlinders hebben er weinig aan. 

Ook veel planten die verkocht worden in tuincentra zijn geselecteerd op mooie grote bloemen, 

maar hebben vaak weinig stuifmeel en nectar. 

Nee, dan de oude vertrouwde paardenbloem. Paardenbloemen zijn heel belangrijk voor vlinders 

en bijen, ze hebben de insecten meer te bieden dan menige plant uit een gezaaid ‘wilde 

bloemenmengsel’. Onterecht worden ze door veel mensen als ongewenst 

gezien. Paardenbloemen bloeien bijna het hele jaar door, als het niet vriest, en zijn zo een 

belangrijke bron van nectar en stuifmeel voor vlinders, bijen en andere insecten. 

Ecologisch bermbeheer bestaat niet uit het inzaaien van de berm met wilde bloemenzaad, maar 

uit het geduldig en volgens ecologische principes beheren en daarna wachten tot de wilde 

bloemen vanzelf verschijnen. Door de berm te verschralen (voedselarmer te maken) wordt de 

berm steeds soortenrijker. Misschien minder aantrekkelijk voor de omwonenden dan zo’n 

carnavalsmengsel, maar véél beter voor de biodiversiteit. 

Meer lezen? https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/zaai-geen-

carnavalsmengsel 

https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/zaai-geen-carnavalsmengsel
https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/zaai-geen-carnavalsmengsel
https://1.bp.blogspot.com/-wToLjP_7n9w/X4C0nKDqfLI/AAAAAAAAK6Q/lRF81gcYyvI1YNVaolZ5BgGievGfy05jgCNcBGAsYHQ/s2048/paardenbloem.jpg


10. Energie uit de berm 

  

“Dat van die biobrandstof, dat moet je uitleggen” zei Bram Mabelis, ecoloog uit Amerongen, die 

zich al sinds de jaren ’70 inzet voor ecologisch bermbeheer. Oké, daar gaat ie dan. 

Er zijn ruwweg drie soorten energie. Fossiele energie, energie uit biomassa, en andere 

hernieuwbare energie (uit wind, zon, water en aardwarmte). Maar uiteindelijk komt bijna alle 

energie op aarde van de zon. 

Alleen planten kunnen met hun bladgroenkorrels zonne-energie “vangen” en omzetten in 

organische stoffen als vetten en suikers. Daarbij halen ze CO2 uit de lucht. Fossiele energie, op 

basis van aardolie, aardgas en steenkool, is energie die miljoenen jaren geleden door planten is 

opgeslagen: fossiele zonne-energie. Hernieuwbare energie komt rechtstreeks van de zon, via 

zonnepanelen, maar ook windmolens en waterkrachtcentrales draaien uiteindelijk op zonne-

energie, omdat de zon ervoor zorgt dat wind ontstaat en dat water van de oceaan verdampt en 

als regen in de bergen neerkomt. 

Planten leggen dus zonne-energie vast in hun cellen, waarbij ze CO2 opnemen en zuurstof 

afgeven. Die energie komt weer vrij als je de plant verbrandt, waarbij juist zuurstof nodig is en 

CO2 ontstaat. Het meest bekende voorbeeld is hout. Hout stoken levert warmte of stroom. Hout 

wordt bijgestookt in kolencentrales, of in speciale biomassacentrales. Hout is op zich een 

hernieuwbare bron van energie: de boom legt de zonne-energie vast en slaat deze op in het 

hout. De boom wordt verwerkt als hout of pellets en verbrand. Daarbij komt CO2 vrij. Op de plek 

van de boom kan weer een nieuwe boom groeien, deze kan de CO2 weer opnemen. CO2 

neutraal stoken, toch? 

https://1.bp.blogspot.com/-yxvh9xns5hY/X4IAOP0Zd5I/AAAAAAAAK6k/KmHyxyUdaVQ0SerG_FveoK3VUp8BLMA2ACNcBGAsYHQ/s2048/Bram+Wildbaan+2020.jpg


Helaas is de werkelijkheid minder fraai. Als snoeihout en afvalhout wordt verbrand voor energie, 

dan is daar niks op tegen. Maar wereldwijd worden enorme arealen bos gekapt en dat geeft 

problemen voor planten en dieren die daar leven, de bodem wordt beschadigd, er ontstaat 

erosie. Het duurt lang om een oude boom te vervangen en alle CO2 weer op te nemen. 

Alle planten nemen CO2 op en leggen zonne-energie vast: denk aan calorierijke oliën als 

zonnebloemolie en koolzaadolie. Je kunt er biodiesel van maken en zo fossiele brandstoffen 

besparen. Maar zelfs gras, brandnetels en paardenbloemen hebben bladgroenkorrels om zonne-

energie om te zetten, en deze kunnen óók worden verbrand, al zijn ze niet zo calorierijk als de 

zonnebloempitten en koolzaad. 

Door bermen te maaien ontstaat maaisel dat als grondstof gebruikt kan worden. Het bevat 

vezels en allerlei suikers en andere koolhydraten, vet en eiwitten. Als het niet vervuild zou zijn 

met zwerfvuil, dan zou het kunnen dienen als basis voor veevoer. Of gebruikt kunnen worden 

voor compost of als bodemverbeteraar. Maar er zijn meer mogelijkheden: van vezels van 

brandnetels kun je textiel maken. Zoals ook bamboe tegenwoordig voor textiel en serviesgoed 

wordt gebruikt. We worden steeds beter in het verwerken van allerlei reststromen die vroeger 

als afval zouden worden gestort. En als je er helemaal niks anders mee kunt doen, dan kun je het 

maaisel altijd nog verbranden en omzetten in energie. Stroom, die je weer kunt gebruiken voor 

je elektrische auto. Die dan indirect op bermmaaisel rijdt. Dat is pas CO2 neutraal. 

Op de foto: Bram Mabelis bij de berm aan de Wildbaan in Leersum met zijn CO2-neutrale 

vervoermiddel 

 

 

  



11. Inspiratie uit de berm 

  

Irritant he, als je in de tuin hebt gewerkt of in de natuur hebt gewandeld, en je merkt dat er aan 

je sokken, of aan je trui allemaal zaden vastgehaakt zijn. De ultieme aanhaker is de grote klis 

(foto, berm Boerenbuurt), met z’n grote bolvormige vruchten met weerhaakjes. Maar ook 

andere soorten kunnen er wat van: nagelkruid, wilde peen, wilde tijm. 

De haakjes zijn bedoeld om de zaden te helpen zich te verspreiden. Als zaadje kun je maar beter 

een stuk uit de buurt van je moeder kiemen en vestigen, want anders moet je met je moeder, én 

al je broertjes en zusjes concurreren om licht, water en voedingsstoffen. Daarom hebben 

sommige zaden pluisjes om te zweven (paardenbloem), draaien ze als helikoptertjes (esdoorn), 

of zitten ze in een sappige verpakking om door vogels te worden opgegeten en elders te worden 

uitgepoept (bessen). Andere zaden worden meegenomen en verstopt als wintervoorraad door 

gaaien of eekhoorns (hazelnoten, eikels). Maar sommige liften mee in de vacht van dieren – en 

in onze kleding. 

De grote klis is de inspiratie geweest voor de uitvinding van klittenband. De Zwitser Georges de 

Mestral  kwam in 1941 op het idee, nadat hij zich verbaasde over hoe moeilijk hij klitten uit zijn 

kleding en uit de vacht van zijn hond kreeg, die zich daar hadden verzameld tijdens hun 

gezamenlijke dagelijkse wandeling. Hij merkte op dat klitten zijn overdekt met kleine haakjes, 

waarmee ze zich in de kleding en de vacht vastgrepen. Mestral zag mogelijkheden en 

ontwikkelde – met veel tijd en moeite – een sluitingssysteem dat hij in 1951 in Zwitserland 

patenteerde. Patenten in diverse andere landen volgden, waaronder in 1955 in de Verenigde 

Staten. Klittenband bestaat uit twee lagen: een "haakzijde", die bestaat uit een stuk textiel bedekt met 

kleine haakjes en een "luszijde", bedekt met nog kleinere harige lusjes (bron: wikipedia). 

https://1.bp.blogspot.com/-8cTXjGlt200/X4L9JZWq54I/AAAAAAAAK6w/A4ZV-fP8Pg8B7RCqqf3pPEUVCpPfHTg7QCNcBGAsYHQ/s2048/Grote+klis.jpg


Mensen halen wel vaker hun inspiratie uit de natuur. Klittenband is misschien wel het bekendste 

voorbeeld, maar er zijn vele andere. Paddenstoelen hebben ons geleerd om antibiotica te 

maken. De draad van spinnen wordt bestudeerd, de watervaste lijm van mosselen, de steeksnuit 

van een mug, de zonnebrandwerende werking van een nijlpaardhuid, de pootjes van de gekko 

die op muren en plafonds kan lopen. Dat alles om met innovatieve oplossingen te komen voor 

de mensheid. De gekkopootjes hebben model gestaan voor tapijttegels die zonder lijm kunnen 

worden neergelegd. De wetenschap die zich met inspiratie uit de natuur bezighoudt heet 

biomimicry. 

Ook op een meer abstracte manier kunnen we inspiratie halen uit de natuur. We kunnen ons 

verwonderen over de schoonheid van planten, paddenstoelen en dieren. We kunnen zien hoe in 

de natuur alles met alles samenhangt en beseffen dat dat ook voor onze maatschappij geldt. We 

kunnen groei zien, veerkracht, herstel- en aanpassingsvermogen. In de natuur bestaat geen 

afval: alles wordt hergebruikt in een eeuwige kringloop. En ongebreidelde groei is onmogelijk: er 

zijn altijd grenzen aan de groei. Ja, de mensheid kan nog veel leren van de natuur. Daarvoor hoef 

je niet naar een groot en ongerept natuurgebied Zelfs onze bermen bieden al inspiratie als je 

leert om er anders naar te kijken en er voor open te staan.  



12. Zeepkruid, een overblijfsel uit de 
Romeinse tijd? 

 Het zeepkruid (Saponaria 

officinalis) is een inheemse, 

overblijvende plant uit de 

anjerfamilie. De wortels bevatten 

saponine, een zeep-achtige stof 

die gaat schuimen bij contact met 

water. De bloeitijd loopt van mei 

tot en met oktober en de plant 

komt ook in onze bermen voor. 

De foto is genomen op de 

Wildbaan in Leersum. 

Een aftreksel van de wortels van deze plant werd vroeger gebruikt om de was te doen, en ook 

wel als handzeep en als shampoo: het lost vet op. 

Ik meende te hebben gehoord dat de Romeinen bij hun verovering van grote delen van Europa 

het zeepkruid vanuit Italië zouden hebben meegenomen en in het hele Romeinse Rijk hebben 

ingevoerd, zodat ze het ook hier binnen handbereik hadden. Even zoeken op Internet levert 

echter niks op. Wel dat de wortels van zeepkruid al sinds de prehistorie worden gebruikt, maar 

niks over de Romeinen als verspreider van de plant. Er is zelfs een bron die beweert dat zeep een 

uitvinding is van de Germanen, en dat de Romeinen het gebruik van zeepkruid van de Germanen 

zouden hebben overgenomen. De naam Saponaria zou stammen van het Germaans saipo(n) dat 

in de Romeinse tijd in het Latijn werd overgenomen als sapo, een middel dat door de Romeinen 

werd gebruikt om de haren hoogblond te kleuren. 

Of er een connectie is met de Romeinen of niet: het staat wel vast dat de wortels van het 

zeepkruid al duizenden jaren werden gebruikt om zeep te maken. Maar ik zou niet aanraden om 

dat nu nog te doen, gezien de blekende werking ervan. Mooie gekleurde weefsels zouden 

zomaar kunnen verbleken. Ook als shampoo lijkt het me ongeschikt, tenzij een Geert Wilders 

kapsel je ideaal is. 

Zolang de temperatuur boven de pakweg 10 graden blijft, blijven de roze bloemen van deze 

anjerachtige te bewonderen in de bermen van de Wildbaan, en wellicht ook elders.  
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13. Corona-ommetje in lockdowntijd 

=  

Al sinds de intelligente lockdown van half maart werk ik vanuit huis. Ik heb een baan in het 

onderwijs, en waar ik normaal gesproken mijn lichaamsbeweging wel krijg (trap op, trap af, 

andere gebouw, ...) zit ik nu thuis de hele dag achter mijn laptop. Rare uitdrukking trouwens. 

Afijn. Ik zit thuis en moet uitkijken voor de corona-kilo’s. 

Al sinds het begin van de intelligente lockdown probeer ik daarom elke dag een corona-ommetje 

te maken door mijn dorp. De laatste maanden staat dat in het teken van de bermen. Ja, ik ben 

het, die rare mevrouw die speurend langs de bermen loopt op zoek naar iets bijzonders, die af 

en toe met haar telefoon een foto maakt van een bloem of beest. Mijn dagelijkse portie 

beweging, en mijn dagelijkse portie natuur. 

De bermen zijn op z’n mooist in mei en juni, wanneer de meeste bloemen bloeien. Maar zelfs nu, 

half oktober, valt er nog veel te ontdekken. Naast alle mooie zaden en vruchten en 

herfstbladeren in fraaie kleuren zijn er zelfs nu nog bloemen te bewonderen. En vogels 

natuurlijk, maar die kan ik niet met mijn mobieltje vastleggen. 

Geen verre reizen momenteel, dat kan even niet. Gelukkig kunnen we altijd nog op bermsafari in 

onze eigen woonomgeving. Ik ben dankbaar voor mijn dagelijkse corona-ommetje. Dat dat 

gewoon nog kan. 

Op de foto: hemelsleutel, duizendblad, dovenetel, reigersbekje, boerenwormkruid, hennepnetel, 

koekoeksbloem, margriet, knoopkruid, vlasleeuwebek, longkruid, zeepkruid. Alles vandaag 

gefotografeerd in de omgeving Boerenbuurt en Wildbaan (Leersum).  

https://bermberichten.blogspot.com/2020/10/bermberichten-13-corona-ommetje-in.html
https://1.bp.blogspot.com/-V1nn-MwG7xU/X4aczpXqlXI/AAAAAAAAK9I/7imjz-yRTyAL_9lRR_MdPCms6y6UlWOAACNcBGAsYHQ/s2048/bloemen+berm+13+10+2020.jpg


14. Bermen en Eikenprocessierupsen 

  

Wees gerust, de eikenprocessierupsen zijn er nu niet. Ze zijn hooguit nog piepkleine minirupsjes 

die in hun eitje de lente afwachten. Enkele zijn wellicht onder de grond in winterslaap. De foto 

dateert van begin juni, toptijd voor de rupsen met hun jeukende haartjes. Ook ik had er dit jaar 

last van, toen ik een keer op mijn sandalen een boswandeling maakte. Dat was een beetje dom. 

Hoewel ik deze bermberichtjes in de herfst schrijf, en de rupsenpiek al ver achter ons ligt, leek 

het me goed om toch even stil te staan bij het grote belang van natuurlijke bermen voor de 

bestrijding van de eikenprocessierups. Dat zit zo. 

In de natuur gaat niks verloren. Waar rupsen in groten getale voorkomen verschijnen rupsen-

eters die van deze eiwitrijke hapjes profiteren. Onze vogels hebben geleerd om ze te eten. 

Daarom helpt het ook om nestkastjes op te hangen. Aan de Nieuwe Steeg in Leersum zijn 

afgelopen voorjaar nestkastjes opgehangen, er was dit jaar veel minder overlast van de rupsen. 

Maar niet alleen vogels eten eikenprocessierupsen. Ook veel kevers, spinnen, wespen en vliegen 

eten ofwel de rupsen op (lieveheersbeestjes, gaasvliegen), ofwel ze leggen hun eitjes in de 

rupsen, waarna de larfjes de rups van binnenuit opeten. Eet smakelijk! 

Maar de insecten moeten er al zijn als de rupsen verschijnen, ze moeten ergens kunnen 

overleven en er moet voedsel zijn in de vorm van nectar. En de nectar vind je in bermbloemen, 

zoals bijvoorbeeld fluitenkruid. Fluitenkruid staat veel in de bermen, ook op de Nieuwe Steeg. 

Dus de combinatie van bloemrijke bermen en nestkastjes heeft er in Leersum voor gezorgd dat 

de natuur het zelf heeft opgelost en de overlast door rupsen beperkt is gebleven. En doordat de 
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rupsen als voedsel dienden voor allerlei insecten, zijn er volgend jaar nóg meer insecten die 

graag hun kaken zetten in een vette eikenprocessierups. 

Als dat geen win-win is? Bloeiende bermen, meer insecten, maar minder eikenprocessierupsen. 

Op de foto een sluipvlieg. De volwassen vliegen voeden zich met honingdauw en nectar (in de 

berm!); de larven leven parasitair in de rupsen van vlinders. De eieren worden direct op het 

lichaam van de gastheer (rups) gelegd. De larfjes komen bijna onmiddellijk uit en boren zich naar 

binnen. Andere soorten leggen het ei via een wondje in het lichaam van de rups. Weer anderen 

leggen eieren van heel klein formaat en in enorme hoeveelheden op het substraat in de buurt 

van de rupsen. De eieren komen uit zodra de rups ze inslikt en de larfjes boren zich door de 

darmwand naar binnen. (bron: wikipedia) 

(foto van eikenprocessierupsen en sluipvlieg, gemaakt op landgoed Zuylestein door Ben 

Verboom) 



15. Stoeptegelspleetplantjes 

  

Je zou kunnen zeggen dat Nederland een netwerk heeft van natuurgebieden (Natuurnetwerk 

Nederland) en daarnaast nog een fijnmazig maar uitgebreid natuurnetwerk van alle bermen, 

slootkanten, akkerranden en dergelijke. Maar er is ook nog een nóg fijnmaziger netwerkje, en 

dat is het netwerk van de spleten tussen de stoeptegels. Laatst was er een onderwerp op de 

radio (Vroege Vogels) over deze stoeptegelspleetplanten. Ze zouden belangrijk kunnen zijn als 

voedselplant en nectarplant voor insecten in de stad, en ze zouden kunnen helpen om het water 

tijdens hoosbuien in de bodem te laten zakken, omdat ze met hun wortels de grond losser 

maken. 

Stoeptegelspleetplanten zijn er tegenwoordig meer dan vroeger, en dat heeft een reden. 

Glyfosaat is een onkruidbestrijdingsmiddel dat vroeger veel werd gebruikt om stoepen te 

ontdoen van onkruid, maar het is giftig en hoogstwaarschijnlijk ook kankerverwekkend voor 

mensen en onder druk van de publieke opinie is het grotendeels verboden. Helaas mogen 

boeren het nog gebruiken, je krijgt dan van die doodgespoten gele of oranje grasvelden. En ook 

als particulier kun je het nog gewoon kopen en gebruiken. Wat me niet verstandig lijkt, gezien de 

giftigheid en het feit dat het kankerverwekkend is. 

Producent Bayer is in de VS veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van circa 80 miljoen 

dollar aan een ziek geworden gebruiker. Onlangs trof Bayer een miljardenschikking met Amerikanen 

die claimen dat onkruidbestrijder Roundup, op basis van glyfosaat, kanker veroorzaakt. Op den 

duur wordt het middel hopelijk wereldwijd verboden, maar in de Europese Unie werd eind 2017 helaas 

besloten de vergunning voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen. (bron: wikipedia). Nog twee jaartjes 

wachten... 
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Terug naar de stoeptegelspleetplanten. Een bevriende hovenier is van mening dat daar waar 

veel gelopen wordt de planten vanzelf verdwijnen, of heel klein blijven zodat niemand er last van 

heeft. En daar waar niet zoveel gelopen wordt hebben weinig mensen er last van. De hovenier ik 

kwestie pleit er zelfs voor om daar waar stoepen overwoekerd dreigen te raken door planten, 

die stoeptegels maar gewoon te verwijderen: blijkbaar loopt er toch bijna niemand. Tegels er uit, 

planten er in! Dat gaat misschien wat ver, maar wat mij betreft mogen ze blijven, de 

stoeptegelspleetplanten. 

Op de foto tijmplanten die spontaan tussen de tegels groeien (Boerenbuurt, Leersum) 



16. Wat een eikels! 

Is het je ook opgevallen dat er momenteel 

zoveel eikels zijn? En dan bedoel ik niet de 

mensen die in de supermarkt vlak naast je 

komen staan, zonder mondkapje, of 

degenen die verbanden zien tussen Corona, 

Bill Gates, 5G, en/of big pharma. Zelfs niet 

degenen die hun hond laten poepen op de 

stoep – zonder het op te ruimen - of hun 

auto in onze mooie bermen parkeren. Nee 

ik bedoel de eikels die van de eikenbomen 

zijn afgevallen. Daar zijn er dit jaar opvallend veel van. Ook beukennootjes trouwens. 

Eikels vormen het voedsel van allerlei vogels en zoogdieren. Wilde zwijnen zijn er dol op, maar 

die hebben we hier niet op de Utrechtse Heuvelrug. De bosvarkens bij Zuylestein weten er wél 

raad mee. Niet alle zoogdieren kunnen ze verteren: met name de onrijpe eikels zijn vanwege de 

aanwezige tannines (looizuur) giftig voor schapen, geiten, paarden en koeien. Varkens en wilde 

zwijnen kunnen ze alleen eten als onderdeel van een gevarieerd dieet met regenwormen, 

pissebedden, slakken en dergelijke. 

Voor mensen zijn eikels ook niet goed eetbaar, maar er zijn wel manieren om ze eetbaarder te 

maken, door ze te koken bijvoorbeeld. In tijden van hongersnood werden gemalen eikels aan 

brood toegevoegd. En de indianen in Noord-Amerika hadden allerlei ingewikkelde en 

tijdrovende manieren ontwikkeld om eikels eetbaar te maken. 

Nee dan de tamme kastanjes, die zijn heel wat gemakkelijker klaar te maken als het je lukt om 

het bittere, binnenste velletje eraf te halen (koken, poffen, of gewoon peuteren). Maar die 

hadden ze in Noord-Amerika niet. 

Tot slot nog een ezelsbruggetje. De twee meest voorkomende inheemse soorten eik zijn de 

zomereik en de wintereik. de zomereik heeft de eikendopjes aan een steeltje zitten, de wintereik 

niet. Het ezelsbruggetje gaat als volgt: de wintereik voorziet de kaboutertjes in de winter van 

pijpjes waar ze hun handjes aan kunnen warmen (zonder steeltjes). De zomereik voorziet de 

kaboutertjes in de zomer, als het warm is, van pijpjes met een steeltje. 

Op de foto eikels van de zomereik. Mét steeltjes. 
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17. Zelf doen 

Afgelopen week stond er in Weekblad de 

Kaap een groot stuk waarin inwoners van 

mijn dorp Leersum klagen over het 

“gebrekkige groenonderhoud” door de 

gemeente. Uitgegroeide struiken, 

overhangende takken en sierappeltjes op 

de stoep. Vroeger was het netjes, nu is het 

een bende. En dat komt allemaal door de 

bezuinigingen. Dat is zo’n beetje de 

strekking van het verhaal. 

Maar het kan ook anders. Steeds meer burgers adopteren een stukje gemeentelijk groen bij hun 

huis en nemen het beheer in eigen hand. En dat zijn niet alleen jonge, fitte mensen. Ik ken ook 

een dame van in de 80, slechtziend en slecht ter been, die het stukje berm voor haar huis aan de 

Burgemeester van den Boschlaan heeft ingezaaid met wilde bloemen. 

Op de hoek Meidoornhaag – Wilgenhof hebben twee vrouwen het initiatief genomen om een 

saai stukje plantsoen met doornstruiken, dat ze een doorn in het oog was, om te toveren tot iets 

moois. De gemeente heeft de doornstruiken weggehaald en de grond schoon en met een laagje 

tuinaarde opgeleverd. Ik ben vandaag een praatje gaan maken, toen ze bezig waren bloemen te 

zaaien en bollen te poten. Wat blijkt: ze hebben op de bloembollen na allemaal stekjes en 

plantjes gebruikt uit eigen tuin of gekregen van anderen. Met andere woorden: je kunt ook met 

een klein budget ver komen. Ik wens ze heel veel tuingeluk toe en wacht met belangstelling af of 

alles een beetje wil gaan groeien en bloeien. Ik vind het in ieder geval geweldig dat ze dit doen. 

Het wordt vast veel mooier en diverser dan het was. 

Dus zou ik al die mensen die zich er aan storen dat het groen bij hen zo’n bende is, willen 

aanraden om eens te overwegen om zelf aan de slag te gaan, Illegaal (guerilla gardening) of 

legaal, met een overeenkomst met de gemeente voor zelfbeheer. Dan krijg je ook nog een mooi 

bordje in je stukje berm, zodat voor iedereen duidelijk is dat dit een stukje berm is dat door de 

bewoners zelf wordt beheerd. 

Tuinieren schijnt ook nog eens goed te zijn voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid, en 

niet onbelangrijk, in de berm maak je meer vrienden dan thuis op de bank. 
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18. Weg met de bladblazers 

 

Het bladblazerseizoen is weer aangebroken. Zodra de eerste herfstbladeren beginnen te vallen 

hoor je her en der hun irritante geluid. De technologische ontwikkeling van de afgelopen eeuw 

heeft ons veel gebracht, en apparaten zoals de wasmachine en de stofzuiger zou ik voor geen 

goud willen missen. Maar de bladblazer? Een modern verschijnsel waar we ons wat mij betreft 

verre van moeten houden. 

Ik kan me natuurlijk voorstellen dat er plaatsen zijn waar de herfstblaadjes ongewenst zijn. 

Fietspaden kunnen verraderlijk glad worden en we willen ook niet dat onze kwetsbare ouderen 

onderuit gaan op een gladde stoep. Maar laat alsjeblieft de bermen met rust! Ik neem aan dat de 

mensen die hier op de Utrechtse Heuvelrug wonen dat doen vanwege de prachtige natuur. En ja, 

afgevallen herfstblaadjes, dat is óók natuur. 

Bovenstaande foto heb ik genomen op de Lomboklaan (Leersum), een straat met aan beide 

kanten statige oude beuken. Een eeuwenoude beukenlaan zoals er veel zijn aangeplant in de 

hoogtijdagen van de landgoederen (o.a. Broekhuizerlaan). De beukenlanen zijn toentertijd 

aangeplant door de rijke landgoedbewoners om met hun koetsen en paarden te kunnen 

paraderen, de dames konden hun huid blank houden want beuken geven enorm veel schaduw. 

Als je een zongebruinde huid had dan was dat een teken dat je op het land moest werken. 

Een bijeffect van al die schaduw is dat onder beuken vrijwel niks wil groeien. Planten hebben 

immers licht nodig. Onder beuken vind je dus een deken van beukenblaadjes en de daarin 

wonende pissebedden, regenwormen en andere diertjes die de bladeren opeten en afbreken en 

ervoor zorgen dat de voedingsstoffen weer beschikbaar zijn om door de boomwortels te worden 
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opgenomen. En niet te vergeten de schimmels die de bladeren afbreken en ervoor zorgen dat 

beukenlanen in de herfst vol staan met fraaie paddenstoelen. 

Zo niet dit stukje berm. Hier heeft iemand de berm willen ‘opruimen’ van afgevallen bladeren – 

en het is pas half oktober, verreweg de meeste bladeren zitten nog aan de boom. Bovendien is 

één windvlaag genoeg om alle bladeren weer te verspreiden. 

Dweilen met de kraan open, of een heel bijzonder stukje bezigheidstherapie? Leve de diversiteit. 

De een schrijft stukjes, de ander bladblaast de blaadjes uit z’n stukje berm. Ik hoop dat jullie het 

me niet kwalijk nemen dat ik hier een mening over heb. 

 

  



19. Goede bomen slechte bomen 

 

De beuken aan weerskanten van de Broekhuizerlaan houden de gemoederen al enige tijd bezig. 

De eigenaren benadrukken hoe gevaarlijk ze zijn, en dat ze zomaar zouden kunnen omvallen en 

misschien wel een auto, fietser of voetganger raken. Sommige natuurbeschermers benadrukken 

hun belang voor de biodiversiteit. Sinds kort waarschuwt een bord voor ‘slechte bomen’. Dat lijkt 

me een rare formulering. Wanneer is een boom slecht? Of goed? De eigenaren bedoelen: 

ongezonde bomen. Het is het perspectief van de bosbouwer. Vanuit de biodiversiteit zijn deze 

‘slechte’ bomen juist ‘goede’ bomen, want ze zitten vol gaten waarin vogels, vleermuizen en 

boommarters kunnen wonen, en ze zorgen in de herfst voor de meest spectaculaire 

paddenstoelen. Zadelzwammen, honingzwammen, reuzenzwammen, porseleinzwammen, zelfs 

een bijzondere pruikzwam: het kan niet op. 

Ik volg alle discussies en verbaas me over de stelligheid waarmee standpunten worden 

ingenomen. Er bestaan weliswaar geen universeel ‘goede’ of ‘slechte’ bomen, maar helaas ook 

geen eenvoudige universele oplossingen. Dus ik geniet van de prachtige beukenlaan, maar heb 

ook oog voor de slechte gezondheid van een deel van de bomen, en kan me voorstellen dat de 

laan moet wijken. Het is verdrietig, maar ook bomen hebben niet het eeuwige leven. 

Jammer dat ik het niet meer mee ga maken dat dit weer een mooie statige laan wordt. Ze 

zeggen niet voor niets: boompje groot, plantertje dood. 
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20. ‘Groenonderhoud moet een soort 
natuurbeheer worden’ 

 

Normaal schrijf ik mijn stukjes zelf. Hooguit laat ik me inspireren door iets wat ik gelezen of 

gehoord heb, of ik zoek nog even wat na op wikipedia of elders, als ik de klok heb horen luiden 

maar niet meer precies weet waar de klepel hangt. Maar vandaag neem ik een berichtje vrijwel 

integraal over uit een nieuwsbrief van Stichting Steenbreek, een Stichting die zich inzet voor 

minder tegels en asfalt en meer groen in de leefomgeving. Onze gemeente Utrechtse Heuvelrug 

heeft zich ook aangesloten bij Stichting Steenbreek. Het onderstaande stuk is mij uit het hart 

gegrepen! 

De aanpak waarmee Rini Biemans – van huis uit arts – al 20 jaar lang de leefbaarheid in 

Rotterdamse wijken verbetert, noemt hij stadsgeneeskunde. Kort gezegd: laat het 

groenonderhoud in de stad onder begeleiding van een professionele tuinman uitvoeren door 

ouderen, mensen in een isolement, daklozen, verslaafden, arbeidsongeschikten, mensen met 

psychische problemen. Deze vrijwilligers hebben er baat bij, evenals de gemeente omdat het 

veel goedkoper is. 

Biemans zijn kernboodschap is dat door zelf te tuinieren en anderen te stimuleren dat ook te 

doen, niet alleen de cohesie in een wijk wordt vergroot, maar ook het plezier in het leven en in 

het genieten van de eigen (groene) omgeving toeneemt. Dagelijks onderhoud wordt in zijn 

optiek getransformeerd tot een investeringsmogelijkheid in leefbaarheid van wijken. 

‘We hebben in onze huidige maatschappij te maken met stress, eenzaamheid, weinig bewegen 

en slecht eten. Als je niet aan brede maatschappelijke preventie doet, kun je eigenlijk net zo 

goed niets doen.’ Volgens Biemans is het “medicijn” vrij simpel: ‘De mensen hebben elkaar en de 
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natuur nodig om een beetje gezond te zijn. Zo haal je mensen uit een isolatie, ze hebben een 

extra inkomen – ik betaal de vrijwilligers een tientje per dag – en omdat de meesten al in de 

schuldsanering zitten is dat welkom. Daarnaast heb je een heel leger buiten werken, als je dat 

goed aanpakt. Alleen zit bij de gemeenten alles in betonnen bestekken gegoten. Ik werk zo’n 20 

uur in de wijk en de rest van de tijd ben ik eigenlijk bezig met organiseren en onderhandelen met 

de gemeente Rotterdam, ook om mensen te overtuigen dat een simpele oplossing kan werken.’ 

Rini Biemans vindt het grappig maar ook moeilijk dat hij tijdens de Nationale Groenweek een van 

de sprekers is. Zijn werk en zijn verhaal gaan tegen de heersende opvattingen over groen, 

groenbeheer, groenonderhoud en groenbeleid in. Hij spreekt overigens liever van stadsnatuur. 

‘Het gaat vaak mis omdat er heel veel “groene Kuifjes” zijn: die willen dit, die willen dat, die 

hebben geen benul van ecologie en natuur, en geen benul van de volksgezondheid. De stad houd 

je leefbaar door onderhoud, niet ontwerp. Ze moeten veel meer Moedertje Natuur haar werk 

laten doen. Wat ik aan de groensector wil melden is dat er een andere houding ten opzichte van 

groen moet komen. Het groenonderhoud moet beseffen dat het een soort natuurbeheer moet 

worden in de stad. Je moet stadsnatuur gaan bekijken als een ecologische en sociale samenhang, 

want in een park zitten insecten, maar ook mensen. Maar dan moet je wel die houding hebben 

en het geld op een andere manier aanbesteden.’ 

Oorspronkelijk artikel: https://steenbreek.nl/groenonderhoud-moet-een-soort-natuurbeheer-

worden/ Auteur: Hans Bouwman 
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21. Biodiversiteit: ook binnen de bebouwde 
kom zijn er kansen! 

 In de week dat een groot internationaal 

onderzoek aantoonde dat onze 

biodiversiteit wéér is afgenomen citeer ik 

hierbij een bericht over nog onbenutte 

kansen voor biodiversiteit in steden en 

dorpen. Geheel mee eens!! Laten we niet 

bij de pakken gaan neerzitten en laten we 

kijken wat er wél kan! Het bericht komt uit 

de Nieuwsbrief Groene 

Ruimte: https://www.groeneruimte.nl/nie

uws/bericht.php?id=226337&b=gr201021 

Juist steden (en dorpen, JV) kunnen met een afwisselend landschap en dynamiek een belangrijke 

bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit. Dit schrijven biologen en ecologen van het 

ingenieursbureau Sweco in het Urban Insight rapport ‘Building in biodiversity for climate, for 

health'. 

De onderzoekers stellen vast dat steden (en dorpen, JV) belangrijker worden als leefgebied voor 

allerlei soorten planten en dieren. De biodiversiteit in steden is tegenwoordig zelfs vaak hoger 

dan op het platteland, doordat er veel variatie en afwisseling is in het landschap en er weinig 

bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Juist in de steden is er veel dynamiek en zijn er veel 

ontwikkelingen waardoor het volop kansen zijn voor het bevorderen van de biodiversiteit. 

 

Hiervoor is het belangrijk dat verschillende disciplines zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur, 

architectuur en gebouwen de natuur vanaf het begin integreren in de plannen. Door 

bijvoorbeeld groenperken met typische gemeentestruiken te vervangen door een vegetatie met 

wilde bloemen, komen er ruim 2 keer zoveel insecten op af én het is goedkoper in onderhoud. 

 

Een natuurinclusieve inrichting met veel groen geeft niet alleen dieren hun voedsel, 

schuilplekken en broedplaatsen, het houdt ook geluid tegen, zuivert de licht, zorgt voor 

verkoeling en houdt regenwater vast. Hierdoor verhoogt het welzijn van de inwoners in de stad. 

 

Het rapport Building in biodiversity for climate, for health is te vinden op de website van Sweco.  
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22. Zelfbeheer of niet? Een dilemma! 

 

“Zelfbeheer is het vrijwillig onderhouden van areaal in de openbare ruime door inwoners, 

waarbij het openbare, groene karakter en het beheertype (= bestemming) van het areaal 

gehandhaafd blijft.” Het lijkt heel aantrekkelijk. Als je het niet eens bent met hoe de gemeente je 

berm beheert, dan doe je het toch lekker zelf. Toch leidt dat bij mij tot hoofdbrekens. 

Het gemeentestukje dat grenst aan onze voortuin is ingeplant met saaie struikjes en 

daartussendoor groeit onkruid. Er schieten uitlopers op van de kardinaalsmuts en in het voorjaar 

staat het vol speenkruid, dat even mooi is als het bloeit maar daarna een dorre gele massa 

wordt. In de zomer tiert het kleefkruid er welig. Niet bepaald een fraai gezicht. De gemeente 

schoffelde vroeger het onkruid weg, tegenwoordig worden alleen de struikjes af en toe 

gekortwiekt met een of andere grove bosmaaier die takjes versplintert. Wat ook al geen fraai 

gezicht is. 

In onze straat hebben enkele bewoners zich over het stukje groen voor hun tuin ontfermd. Ik 

schreef er al over in Bermbericht 17. Het stuk wordt ingeplant en ingezaaid en er is ook ruimte 

voor wat humor (zie foto). Op een andere plek zijn sierstenen neergelegd en tuinbegonia’s 

geplant. De gemeente heeft in beide gevallen de grond schoon, leeg, met een laagje zwarte 

aarde opgeleverd. 

Tijdens mijn corona ommetje heb ik vanavond elders binnen ons dorp stukjes berm en ander 

snippergroen in zelfbeheer bekeken. Soms zijn er wilde of minder wilde bloemen gezaaid. Soms 

wordt het als een strak gazon beheerd, inclusief wekelijks maaien, bemesten en beregenen als 

het even droog is: een groen biljartlaken is het gevolg. Soms zie ik geen verschil met andere 

stukken groen. 
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Mijn twijfel heeft er mee te maken dat ik niet goed weet wat ik wil. Ik wil enerzijds de 

biodiversiteit bevorderen, maar een stukje groen langs de openbare weg moet óók aantrekkelijk 

zijn om te zien: het moet geen wilde bende worden. Zoals ik al schreef is niets doen geen optie. 

Een berm laten verwilderen betekent brandnetels, distels, en uiteindelijk struikgewas en bomen. 

Dat is niet wat je wilt in een nieuwbouwwijkje langs een wandel- en fietspad. 

Ik heb de lijst met inheemse soorten erbij gepakt van het Heuvelrugtuinen initiatief, 

zie https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/NL/Heuvelrugtuin. Het idee is goed: plant zoveel 

mogelijk wilde plantensoorten uit je eigen omgeving in je tuin voor meer biodiversiteit. Maar als 

ik de lijst bekijk zie ik soorten die weliswaar inheems zijn en goed voor de biodiversiteit, maar 

niet aantrekkelijk voor een woonwijk. De bomen en struiken vallen af, ze worden te groot. Het 

eerste jaar zouden we eenjarige soorten als korenbloem en klaproos kunnen inzaaien, maar op 

den duur zijn bodembedekkers een betere keus. Want bij klaprozen en korenbloemen krijg je 

gratis en voor niets ook andere snelgroeiende eenjarigen die minder fraai zijn, zoals 

melganzevoet en Canadese fijnstraal. 

Nog een dilemma: als we het snippergroen adopteren en niet de aarde laten vervangen, krijgen 

we heel veel onkruid dat al als zaad of uitloper in de bodem zit, zoals kleefkruid. Als we de 

aarde wel laten vervangen krijgen we op den duur ook onkruid, want potgrond is rijk aan 

voedingsstoffen (zie bermbericht 2)  en een rijke grond zorgt ervoor dat snelgroeiende soorten 

de overhand krijgen. Dat betekent een arbeidsintensieve tuin met veel wieden of schoffelen. 

Vol zetten met bodembedekkende heuvelrugsoorten als kruipend zenegroen zou kunnen, maar 

brengt een enorme kostenpost met zich mee, en ik ben niet van plan om voor honderden euro’s 

wilde planten aan te gaan schaffen. Bovendien is het nog maar de vraag of deze soort zich kan 

handhaven op onze toch wel droge zandgrond. Uit de natuur halen zou kunnen, maar is illegaal. 

Een ander dilemma is water geven. Als onze berm een stukje Heuvelrug moet worden, een 

stukje natuur met natuurlijke processen, dan is het niet logisch om deze te gaan besproeien 

tijdens droogte. Het voordeel van een Heuvelrugtuin met heuvelrugsoorten is juist dat deze 

tegen een stootje kunnen. Maar wat als onze heuvelrugplantjes dan doodgaan? 

Kortom ik wil natuur, heuvelrugsoorten, natuurlijke processen, en biodiversiteit. Maar het moet 

er ook nog een beetje leuk uitzien. Wat is wijsheid? 
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23. Gedachtenexperiment (1) 

 

Vandaag tijdens mijn dagelijkse corona ommetje deed ik een gedachtenexperiment. Stel ik zou 

uit een ver verleden, de bronstijd, de middeleeuwen of wat voor tijd ook vóór de industriële 

revolutie, via een tijdmachine naar deze tijd gereisd zijn. Ik zou, van de eerste schrik bekomen, 

door ons dorp rondlopen. Wat zou mij opvallen aan onze bermen en plantsoenen? Ik zou me 

waarschijnlijk verbazen over bomen zoals de Amerikaanse eik die voor de sier zijn aangeplant, 

terwijl er ook een notenboom of appelboom had kunnen staan. Over struiken voor de sier zoals 

de laurierkers, terwijl er ook een hazelaar of frambozenstruik had kunnen staan. Over bloeiende 

sierplanten zoals afrikaantjes, begonia’s en vlijtig liesjes, terwijl er ook een eetbaar gewas had 

kunnen groeien. Over gras, zomaar, zonder schapen of koeien. Over boterhammen in de 

prullenbak terwijl je er ook je (pluim)vee mee had kunnen voeden. Gelukkig kwam ik als 

tijdreiziger nog tamme kastanjes en walnoten tegen, wat rijpe bramen, en enkele eetbare 

planten als zevenblad, paardenbloem, brandnetel en vogelmuur. 

Als wij in een sciencefictionfilm terecht zouden komen waarin het grootste deel van alle 

internationale transport zou zijn weggevallen, zouden de mensen uit de stad weer naar het 

platteland trekken. Mensen zouden hun grasveld omvormen tot een aardappelakkertje, hun 

bomen vervangen door fruit- en notenbomen. Ze zouden zelf hun groenafval composteren, want 

er zou geen kunstmest meer worden verkocht (het belangrijkste ingrediënt, fosfaat komt 

meestal uit Marokko). Ze zouden geen voedsel meer verspillen maar het aan de kippen of 

varkens voeren. Of composteren. Er zou een einde komen aan de intensieve veehouderij, want 

die is afhankelijk van import van veevoer. Overal waar geen voedsel verbouwd kan worden zou 

vee grazen. Ons land zou er heel anders uitzien: overal kleine akkertjes, hagen met frambozen en 

andere bessen, voedselbosjes met tamme kastanjes, fruit- en notenbomen. Ik ga er voor het 

gedachtenexperiment even van uit dat alles vreedzaam zonder conflicten of geweld zou 

verlopen. 
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Alleen hier en daar zou je nog sierplanten tegenkomen, misschien rozen voor speciale 

gelegenheden. Maar al onze bermen, parken en perken met sierplanten, sierstruiken en 

sierbomen zouden we zo snel mogelijk vervangen door groenten, fruit, en noten producerende 

planten, struiken en bomen, en alle gebieden die te nat of te droog zijn voor deze gewassen 

zouden we gebruiken om ons vee te weiden. Er zouden weer schapen grazen op de hei. Hun 

mest zou gebruikt worden voor de akkerbouw. 

Ik ben blij en dankbaar dat ik leef anno nu, zonder hongerwinter, met goed gevulde winkels. Ik 

zou de koffie, thee, chocola, bananen, specerijen en andere lekkernijen van ver weg zeker 

missen, maar zulke gedachtenexperimenten zijn wel grappig om over na te denken, mijmerend 

tijdens mijn corona ommetjes. 

De walnoten op de foto groeien in het plantsoentje achter de Binder en langs de Dreef in 

Leersum. 

  



24. Gedachtenexperiment (2) 

 

Mijn vorige gedachtenexperiment ging uit van een voedselcrisis, en hoe we dan zo snel mogelijk 

al onze siergewassen zouden vervangen door nuttige gewassen die ons zaden, noten, fruit en 

groente zouden leveren. 

Vandaag een ander gedachtenexperiment. Stel, we zouden terechtkomen in een science fiction 

film waarin door een ramp ons hele ecosysteem ineenstort. Stel dat de natuur is als een Jenga 

spel, je kunt er een poosje blokken uit halen zonder dat de toren instort maar op een gegeven 

moment stort alles in elkaar. In het gedachtenexperiment gaan al onze insecten dood, de vogels 

en vleermuizen sterven daarna uit, bloemen worden niet meer bestoven, zaden niet meer 

verspreid, dood blad niet meer verteerd. Ook onze bossen beginnen af te sterven. Wat zouden 

we als mensen kunnen doen om het tij te keren, op het moment dat de boel in elkaar begint te 

donderen? 

We zouden proberen te redden wat er nog te redden valt. We zouden proberen door het zaaien 

en planten van inheemse bloemen, struiken, bomen en planten de laatste insecten te redden. 

We zouden, net als in het vorige gedachtenexperiment de tegels en stenen uit de tuinen rukken, 

alle soorten die weinig bijdragen aan de biodiversiteit zoals de Amerikaanse eik en de laurierkers 

vervangen door soorten die onze inheemse insecten nectar, stuifmeel en ander voedsel leveren. 

We zouden saaie gemeenteplantsoentjes omtoveren tot weelderige bloemenzeeën en ook de 

gazonnetjes met enkel gras zouden er aan moeten geloven. We zouden nestkasten ophangen, 

en vleermuiskasten, en zouden trots onze foto’s van rupsen en kevertjes, bloemetjes en bijtjes 

op social media delen. Iedereen zou de schouders eronder zetten om onze natuur te redden. 

Hoop ik. 

https://1.bp.blogspot.com/-OzJ2_460KHw/X5RI3iQV3AI/AAAAAAAALLE/F55W3ji9EBAeJE2DbdVdfzNuSNhMEUnAgCPcBGAsYHg/s4128/20201023_181254.jpg


Het eerste gedachtenexperiment uit mijn vorige berichtje is uiteraard niet realistisch. Vliegtuigen 

vliegen af en aan en grote schepen varen de oceanen over om ons te voorzien van voedsel, 

veevoer, en kunstmest. Of de natuur daarmee geholpen is, is een andere vraag. We zouden een 

stuk duurzamer met de Aarde omgaan als we meer lokaal geproduceerd voedsel zouden eten, 

dus kersen uit de Betuwe in plaats van Griekenland, en boontjes uit eigen tuin in plaats van uit 

Kenia. Geen soja meer importeren waar regenwoud voor gekapt is. Minder voedsel verspillen. 

Want zoals het nu gaat, gaat het niet goed. 

Het tweede gedachtenexperiment is ook niet helemaal realistisch. Ik geloof niet dat 

ecosystemen als een Jenga toren zomaar in elkaar kunnen klappen. Maar helemaal zeker weten 

we het niet, en er is wel degelijk een biodiversiteitscrisis - kijk maar naar de dramatische 

achteruitgang van de insecten. Dus het tweede gedachtenexperiment is een karikatuur van de 

werkelijkheid, maar er zit helaas wel een grote kern van waarheid in. 

Voor mij is de conclusie duidelijk. We moeten onze omgeving gaan omvormen en kansen pakken 

voor de biodiversiteit waar ze zich voordoen. Tegels eruit, planten erin. Exoten eruit, inheemse 

planten erin. Saaie gemeentestruikjes eruit, heuvelrugsoorten erin. 

Dit alles heeft als consequentie dat ik niet anders kan dan het stuk plantsoen met saaie struikjes, 

dat grenst aan onze voortuin, in zelfbeheer te nemen en om te vormen tot een paradijsje voor 

plant en dier. Nu nog een goed plan maken. Zodat het er ook nog een beetje toonbaar uit komt 

te zien. 

Dit is voorlopig mijn laatste Bermbericht. Ik zal op deze plaats berichten over “mijn” berm, als 

het zover is. Berichten uit eigen berm. Bedankt voor het lezen. 

Foto: berm in zelfbeheer (Kerkweg Leersum) 

  



Wilt u zich ook inzetten voor meer duurzaamheid binnen de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug? Sluit u dan aan bij Stichting 

GoedVolk: https://www.iedereenisgoedvolk.nl/  

Heeft u ook passie voor biodiversiteit? Sluit u aan op 

https://www.iedereenisgoedvolk.nl/biodiversiteit  

Reageren op de bermberichten kan hier: 

https://bermberichten.blogspot.com/ 

 

 

 

 

Over de auteur:  
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