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EEN BLOEM IS EEN VRIEND, DOOR DE NATUUR GEGEVEN.  
(opschrift Fleur-op verjaardagskalender) 

 
Economisch aspect 
Nederland staat bekend om zijn bloemen. In 1971 exporteerden we voor bijna  
1 miljard gulden aan bloembollen, snijbloemen, planten, heesters, bomen e.d. 
Bloemen zijn tevens de vertolkers om de medemens onze dankbaarheid, genegen-
heid of waardering te tonen. Niemand zou kunnen ontkennen dat bloemen in het 
dagelijkse leven niet belangrijk zijn. 
Economisch gezien zijn bloemen niet meer weg te denken in onze maatschappij. 
Duizenden mensen verdienen hun brood met het verzorgen, snijden, rooien, 
veilen, transporteren en verkopen van deze vrienden. 
Duizenden tonnen gif worden jaarlijks gebruikt om insecten, virussen, zwammen, 
bacteriën e.d., die de handelswaarde nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te 
verdelgen. Het spuiten van insecticiden en herbiciden is in deze bedrijfstak 
niet meer weg te denken. Stoppen met spuiten betekent dat de oogst het eerste 
jaar nagenoeg vernietigd zal worden. Een biologisch evenwicht is pas na jaren  
te verwachten, 
Uit economisch oogpunt is het bespuiten min of meer aanvaardbaar. 
 
Bermen 
Nederland heeft ongeveer 30.000 ha wegbermen langs 100.00 km verharde en 
onverharde wegen. 
Hier gaat echter niet op, dat een bloem een vriend is, die ons door de natuur 
gegeven is. De berm is het stiefkind van bloemenminnend Nederland. Hoewel 
bermen het landschap verlevendigen met zijn rijke bloemenpracht, bestaan ze 
echter uit onkruid. 
Een definitie van onkruid is: alles wat geen economische (handelswaarde) 
heeft. Dit betekende echter wel, dat de bermen vogelvrij werden verklaard.  
De bermen werden bespoten met stoorstoffen of werden zo vaak gemaaid, dat 
troosteloze, kale en in tijden van droogte, brandgevaarlijke stroken zich 
kilometers lang langs de wegen uitstrekten. 
Economische motieven zijn ver te zoeken, of het moet zijn de kantonniers aan 
het werk te houden. 
 
Ethisch aspect 
Tweederde van de Nederlandse bevolking leeft in de stedelijke gebieden. Deze 
mensen zoeken hun ontspanning meer en meer in de natuur. Geen wonder, dat 
juist de stadsmens protesteert als hij langs dit kale bermenlandschap rijdt. 
Veel kosten worden gemaakt, die door deze mensen gemeenschappelijk moeten 
worden opgebracht, om de bermen een zo'n woestijnachtig uiterlijk als 
mogelijk is te geven. 
De zindelijkheid van de één (rijk, provincie, gemeente of polder), die het 
presteert een berm soms 7 keer te maaien in een seizoen, ergert duizenden 
anderen. 
Gelukkig is nu een kentering te constateren, omdat bermen uit recreatief 
oogpunt een belangrijke functie gaan innemen. 
 
Oorzaken intensief bermenonderhoud 
Allereerst de eerder genoemde zindelijkheid. Een begroeide berm met fluite-
kruid, bereklauw, duizendblad, smeerwortel, kamille enz. enz. is een 
"onverzorgd" gezicht. 
Automobilisten zouden afgeleid worden door de bermbegroeiing. Een "schone" 
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berm die zich kilometers langs de autowegen uitstrekt, leidt volgens mij  
meer af door zijn eindeloze troosteloosheid, dan een bonte bloemenpracht.  
Een begroeide berm leidt tot het storten van vuilnis op die "onkruid" plaat- 
sen. Indien dit zo is, zal het opruimen aanmerkelijk goedkoper zijn dan het 
regelmatig maaien of bespuiten. 
Eigenaars van gecultiveerd land langs de bermen zijn bang voor het over- 
waaiende zaad. Dit argument is ontzenuwd, omdat een berm zijn eigen specifieke 
begroeiing heeft, waarvan de planten slecht of in het geheel niet gedijen in 
gecultiveerde gronden. De eigenaars spuiten trouwens hun gronden toch 
al met insecticiden en stoorstoffen, zodat het weinige zaad wat opkomt wel 
vernietigd wordt. 
Hoogopgroeiende bermen langs smalle wegen geeft een benauwd gevoel. Dit kan 
alleen de verkeersveiligheid ten goede komen, omdat men onbewust langzamer 
gaat rijden. 
De bermplanken en verkeersborden moeten duidelijk zichtbaar zijn en blijven. 
Akkoord, maar dat hoeft niet te leiden tot een vernietiging van bijna alle 
vegetatie van bermplank tot bermplank. 
Zelfs 'De Distelverordening" heeft geen enkel bestaansrecht meer, omdat uit 
proefnemingen is gebleken, dat distels alleen de specifieke bermgronden 
prefereren en slecht gedijen op cultuurgronden. 
 
Belangrijke aspecten tot extensief bermenonderhoud 
Als recreatiegebied wordt de berm steeds belangrijker. Zo belangrijk, dat  
een nieuw woord als "bermtoerisme" het Nederlands heeft verrijkt. 
Onkruid krijgt ineens een economische waarde. Geen handelswaarde, maar een 
sociaaleconomische waarde. 
Kinderen kunnen hier bloemen plukken. Biologen vinden hier een prachtig 
werkterrein, omdat de bermen zich dwars door Nederland uitstrekken en steeds 
wisselende bodemstructuren zich voordoen. Amateurfotografen vinden hier 
objecten bij de vleet, niet alleen bloemen, maar ook veel insecten. 
Brandnetels b.v., echt geen mooie plant voor een bermbegroeiing, is echter 
uitermate belangrijk voor de dagvlinders atalanta, kleine vos en dagpauwoog. 
De rupsen van deze vlinders kunnen op geen enkele andere plantensoort groot 
worden. Het radicaal vernietigen van brandnetels heeft onherstelbare gevolgen 
voor deze belangrijke bestuivers. 
Ook de nachtegalenpopulatie is erg afhankelijk van een wilde onderbegroeiing 
en veel brandnetels. 
De insectenwereld verarmt toch al. Als nu 30.000 ha berm totaal voor insec-
ten verloren gaat, wat moet er dan van de koninginnepage terecht komen? De 
rups voedt zich uitsluitend met peen, wilde peen of melkeppe. 
Wat moet er van de distelvlinder worden, waarvan de rups zich voedt met de 
speerdistel? 
Diverse insecten kunnen alleen maar in leven blijven door de nectar van de 
bloemen. Geen bloemen, dan ook geen insecten. 
De kleine sluipwesp parasiteert in larve stadium op rupsen, die voor de land-
bouw zeer schadelijk zijn. Op natuurlijke wijze wordt door de sluipwesp 90% 
van de rupsen van het koolwitje onschadelijk gemaakt. Maar kool wordt zeer 
intensief bespoten. Wat er met de sluipwesp gebeurt, laat zich wel raden. 
Nederland kent 300 soorten bijen en wilde bijen en 35 soorten hommels. Hun 
voortbestaan is mede afhankelijk van de wilde flora. 
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Door intensieve bespuitingen, die ware slachtingen aanrichten onder de 
schadelijke insecten, worden ook veel nuttige insecten verdelgd. Belangrijke 
bijkomstigheid is, dat de land- en tuinbouw voor een groot deel afhankelijk 
is van de insecten, omdat deze voor de broodnodige bestuiving moeten zorgen. 
Zoals vaak moet ook hier de goede onder de kwade lijden. 
Imkers plaatsen al jaren lang korven in boomgaarden omdat de natuurlijke 
bestuiving door andere insecten onvoldoende is, terwijl de imker, als hij 
aangewezen zou zijn op de flora rond de korven een noodlijdend bestaan zou 
lijden. 
De extensief beheerde bermen, die bermen dus die uit gemakzucht of personeels- 
gebrek niet gemaaid of bespoten worden, zijn niet alleen belangrijk voor de 
insecten maar ook voor de vogels, knaagdieren, reptielen enz. De vogels vinden 
hier broedplaatsen. De bermen zijn tevens belangrijke foerageplaatsen door de 
veelheid van insecten en zaden. Een hoge begroeiing geeft tevens de mogelijk- 
heid tot bescherming. 
 
Kentering behoud van bermen 
Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland hebben in 1971 gewezen op de 
bezwaren die aan het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn 
verbonden. Aanbevolen wordt de bermen mechanisch te behandelen. Niet alleen 
schade aan de berm, maar ook het oppervlaktewater wordt verontreinigd, omdat 
het gif via de regen in sloten, beken, kanalen e.d. terecht komt en daar de 
waterflora en -fauna bedreigd, 
Goed maaien dus, maar hoeveel keer per jaar wordt niet gezegd, zelfs niet 
aanbevolen. 
Om een rijkbloeiende berm te krijgen moet voor de eerste keer gemaaid worden 
als de hoge planten zoals fluitekruid, bereklauw e.d. uitgebloeid zijn. De 
lichtminnende planten zoals de composieten krijgen dan gelegenheid te 
bloeien. Na deze bloei, de bermen nog eens maaien, zodat ook de herfstplanten 
kunnen bloeien. 
Een goed onderhouden berm kan wel 100-120 verschillende soorten planten 
opleveren over een betrekkelijke korte afstand. 
 
Berm Nieuwe Zeeweg en Duinweg 
Landelijk is een kentering te constateren in het onderhoud van de bermen. 
Kamerleden bemoeien er zich ook al mee en de minister van verkeer en 
waterstaat zal op de desbetreffende vragen met een antwoord komen. Een goed 
gebruik in Nederland is dan ook de gulden middenweg bewandelen. Er zal iets 
aan de bermen gedaan worden zoveel mogelijk tot ieders tevredenheid. 
Hoe is het nu in Noordwijk met de bermen gesteld? 
Ik heb in 1972 2 bermen intensief nagelopen om te zien of er 100-120 
verschillende planten in de bermen gevonden zouden kunnen worden. 
De berm aan de Nieuwe Zeeweg - de oude trambaan - is in 1972 slechts 1 keer 
gemaaid. Gemaaid werd op een vrij gunstig tijdstip nl. half juli. De meeste 
zomerplanten stonden in volle bloei die echter door het hoogopschietende gras 
e.d. niet tot zijn recht kwamen. Rond half augustus was de berm prachtig 
begroeid. De berm aan de Duinweg werd voor de eerste keer gemaaid omstreeks 
half april. Waarom is me nu nog steeds een raadsel. Het gras stond ongeveer 
een drie vingers hoog en de enige belangrijke begroeiing bestond uit grote 
plekken klein hoefblad, die bloeiend nog geen 10 cm halen. 
Eind mei werd de berm voor de 2e keer gemaaid. De berm begon net mooi te 
worden van de verschillende bloeiende grassen. 
Begin juli voor de 3e keer gemaaid. Acceptabel, omdat de berm inderdaad wat 
begon te verwilderen. 
Begin augustus voor de 4e keer gemaaid, echter slechts gedeeltelijk. Omstreeks 
deze tijd was inderdaad de berm aan de Duinweg op zijn mooist. Tegen niet maaien 
bestond mijnerzijds ook geen enkel bezwaar. Alleen die plaatsen waar Canadese 
fijnstraal nogal uitbundig bloeide werden gemaaid. 
In het najaar, eind oktober, werd de berm voor de 5e keer gemaaid. 
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Kan nu in Noordwijk gezegd worden dat hier een doelgericht onderhoud van de 
bermen wordt toegepast? Misschien was het wel de bedoeling maar het is mogelijk 
uit de hand gelopen. Ondanks de goede verstandhouding met de opzichter van de 
plantsoenen, de heer H. Schipper, is het me nooit duidelijk geworden waarom 
de berm aan de Duinweg van begin juli tot eind oktober niet gemaaid is. 
Mede op mijn verzoek heeft hij het maaien in het begin van de zomer uitgesteld 
tot begin juli. Inderdaad was in juni deze berm op zijn mooist en maaien zou 
zeker niet op zijn plaats zijn geweest. Hij heeft zijn personeel opdracht 
gegeven de bermsloot niet to maaien, mede vanwege de prachtige plantengroei, 
en de wilde kaardebol te sparen. 
En toch kan niet gezegd worden dat het onderhoud, wat de oorzaak dan ook mag 
zijn geweest, geslaagd is te noemen. 
Voor de droge berm aan de Nieuwe Zeeweg was 1 keer maaien genoeg, maar voor 
de vrij vochtige bermen aan de Duinweg, juist in die natte zomermaanden, was 
het funest. 
Half augustus zagen de bermen er verwaarloosd uit, hetgeen direct te merken 
was aan de grote hoeveelheden vuil die daar maar neergegooid werden. De 
schilder deponeerde daar zijn lege blikken en oud glas, de elektricien zijn 
oude buizen en draden, de loodgieter zijn w.c. pot, stortbak en ander 
sanitair, de paardenhouder zijn zakken met paardenvuil, de bloemist zijn 
onverkoopbare handel. Dit alles werd bedekt door de hoogopschietende 
verwaarloosde begroeiing. 
Hieruit blijkt wel dat een verwaarloosde berm tot gevolg heeft dat er 
inderdaad vuilnis en andere rommel wordt gestort. 
Het moet toch mogelijk zijn dat er een vorm van bermonderhoud te vinden is 
die verder gaat dan het creëren van een doods biljartlaken en niet leidt tot 
een verwilderd hooilandschap. 
Hieronder volgt dan de lijst met gevonden planten. Voor de volledigheid wordt 
uiteraard niet ingestaan, zeker niet aan de Duinweg, omdat de inventarisatie 
van de broedvogels de hoofdzaak was. U moet deze lijst meer zien als een 
indicatie van wat er nu zo groeit in een berm. 
De 2 bermen verschillen nogal. De oude trambaan is voornamelijk rijk aan 
diverse soorten grassen. 
De Duinweg is van een geheel ander gehalte. De westzijde van de berm heeft 
plaatselijk een echte duinbegroeiing, bij het bosje de restanten van de oude 
boerderij van Puik en Duin. Restanten dan in de vorm van planten, die vroeger 
in de tuin gestaan hebben en nu verwilderd zijn. 
De oude trambaan word geïnventariseerd van trottoirband tot Liguster, totale 
lengte ± 700 meter. 
De bermen aan de Duinweg werden geïnventariseerd van raster tot raster. De 
lengte was ook hier ± 700 meter.(zie kaartje) 

Acer pseudoplatanus Esdoorn 
Duinweg 
x 

 
Nw.Zeeweg 
- 

Achillea millefolium duizendblad x x 
Aegopodium podagraria zevenblad x x 
Aethusa cynapium hondspeterselie - x 
Agrostis canina kruipend struisgras x x 
Agrostis stolonifera fioringras x x 
Agrostis tenuis gewoon struisgras x x 
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  Duinweg Nw.Zeeweg 
Alliara petiolata  
Allium vineale  
Alopecurus pratensis 
Alyssum benthanii  
Anagallis arvensis ssp.   
           arvensis  
Angelica sylvestris 
Anthriscus sylvestris 
Anthoxanthum odoratum 
Arctium pubens  
Arabidopsis thaliana 
Armoracia rusticana 
Artemisia lloydii  
Artemisia vulgaris  
Atriplex patula  
Atriplex hastata  
Barbarea vulgaris  
Ballote nigra 
Bellis perennis  
Bidens tripatitus  
Brassica spec.  
Bromus mollis 
Bromus sterilis  
Bryonia dioica  
Cakile maritima  
Capsella bursa-pastoris 
Cardamine hirsuta 
Cardamine pratensis  
Carduus crispus 
Carduus nutans 
Carex hirta 
Cerastium arvense 
Cerastium holosteoides 
Cerastium semidecandrum 
Calystegia sepium 
Chrysanthemum leucanthemum 
Chrysanthemum parthenium 
Cirsium arvense 
Cirsium vulgare 
Claytonia perfoliata 
Cochlearia danica 
Convovulus arvensis  
Crepis biennis 
Crepis capillaris 
Crepis paludosa 
Crocus spec. 
Cynoglossum officinale 
Dactylis glomerata  
Daucus carota 
Delphinium ajacis 
Descurainia sophia 
Diplotaxis tenuifolia 
Dipsacus fullonum 

Look-zonder-look 
kraailook 
grote vossestaart 
schildzaad 
 
rood guichelheil  
gewone engelwortel 
fluitekruid  
reukgras 
gewone klis 
zandraket 
mierikswortel 
duinaveruit  
bijvoet 
uitstaande melde 
spiesbladmelde 
barbarakruid  
stinkende ballote 
madeliefje  
driedelig tandzaad  
kool alg. 
zachte dravik  
ijle dravik 
heggerank 
zeeraket  
herderstasje  
kleine veldkers 
pinksterbloem  
kruldistel  
knikkende distel  
ruige zegge 
akkerhoornbloem  
gewone hoornbloem 
zandhoornbloem  
haagwinde 
margriet 
moederkruid 
akkerdistel 
speerdistel 
winterpostelein  
deens lepelblad 
akkerwinde  
groot streepzaad  
klein streepzaad 
moerasstreepzaad 
crocus 
hondstong 
kropaar 
wilde peen  
ridderspoor  
sofiekruid  
gewone zandkool  
wilde kaardebol 
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  Duinweg Nw.Zeeweg 
Echium vulgare 
Elyrnus arenarius  
Elytrigia repens  
Epilobium hirsutum 
Epilobium palustre 
Epilobium parviflorum  
 
Epilobium roseum  
Equisetum arvense  
Erigeron canadensis  
Erodipm neglectum  
        ssp.dunense  
Erophila verna 
Erysimum cheiranthoides 
Eupatorium cannabinum 
Euphorbia helioscopia 
Festuca rubra 
Galeopsis tetrahit  
Galium aparine 
Galium palustre 
Galium verum 
Geranium molle 
Geranium robertianum 
Glechoma hederacca 
Gnaphalium uliginosum 
Helictotrichon pubescens 
Heracleum sphodylium 
Hieracium pilosella 
Hippophae rhamnoides  
Holcus canatus 
Holcus mollis 
Hordeum murinum 
Hyacinthus orientalis 
Hypericum tetrapterum 
Hypochaeris radicata 
Inzula campestris  
Inzula multiflora  
       ssp.multiflora  
Juncus effusus  
Koeleria gracilis  
Latium album  
Lamium amplexicaule  
Lamium purpureum  
Leontodon autumnalis  
Ligustrum vulgaris  
Linaria vulgaris  
Lotus corniculatus  
      ssp. corniculatus  
Lotus uliginosus  
Linaria annua  
Lycium barbarum  
Lycopsis arvensis  
Lycopus europaeus  
Lythrum salicaria 

slangekruid 
zandhaver 
kweek 
harig wilgeroosje 
moerasbasterdwederik 
kleinbloemige 
basterdwederik   
rose basterdwederik 
heermoes  
canadeense fijnstraal 
   
duinreigersbek 
vroegeling  
steenraket  
leverkruid 
kroontjeskruid 
roodzwenkgras 
hennepnetel  
kleefkruid 
moeraswalstro  
echt walstro 
zachte ooievaarsbek 
robertskruid 
hondsdraf 
moerasdroogbloem  
zachte haver  
bereklauw  
muize-oor  
duindoorn  
echte witbol 
zachte witbol 
kruipertje  
hyacinth  
gevleugeld hertshooi 
gewoon biggekruid 
gewone veldbies 
 
veelbloemige veldbies 
pitrus 
fakkelgras 
witte dovenetel 
hoenderbeet 
paarse dovenetel 
herfstleeuwetand 
liguster 
vlasbekje 
 
rolklaver 
moerasrolklaver 
judaspenning 
boksdoorn 
kromhals 
wolfspoot 
kattestaart 
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  Duinweg Nw.Zeeweg 
Malva neglecta 
Matricaria inodora 
Matricaria matricarioides 
Matricaria recutita 
Melandrium album  
Melandrium rubrum  
Medicago lupulina  
Melilotus albus 
Melilotus altissimus  
Mentha aquatica 
Mentha spicata 
Moehringia trinervia 
Muscari botryoides  
Myosotis arvensis  
 
Myosotis discolor  
 
Myosotis ramossissima 
Narcissus spec.  
Nasturtium microphyllum 
Oenothera biennis 
Ornithogalum nutans 
Ornithogalum umbellatum 
Papaver dubium 
Papaver rhoeas 
Papaver orientale  
Phleum arenarium  
Phragmitis communis  
Picric hieracioides 
Plantago lanceolata 
Plantago major 
Poa annua 
Polygonum amphibian 
Polygonum aviculare 
Polygonum cuspidatum 
Polygonum dumetorum 
Polygonum convolvulus 
Polygonum persicaria 
Populus alba 
Populus nigra 
Potentilla anserina 
Potentilla reptans  
Prunella vulgaris  
Quercus rubur 
Ranunculus acris  
Ranunculus bulbosus 
Ranunculus ficaria 
Ranunculus lingua 
Ranunculus repens 
Ranunculus sceleratus  
 
Rhinanthus glaber  
Rorippa islandica  
Rorippa sylvestris  
Rosa rugosa 
Rubus caesius 

klein kaasjeskruid 
reukloze kamille 
schijfkamille 
echte kamille 
avondkoekoeksbloem 
dagkoekoeksbloem 
hopklaver 
witte honingklaver 
akkerhoningklaver 
watermunt 
groene munt 
drienerfmuur 
blauwdruifje 
middelst 
  vergeetmijnietje 
veelkleurig 
  vergeetmijnietje 
ruwvergeetmijnietje 
narcis 
slanke waterkers 
gewone teunisbloem 
knikkende vogelmelk 
vogelmelk 
kleine klaproos 
gewone klaproos 
oosterse papaver 
zanddoddegras 
riet 
bitterkruid 
smalle weegbree 
grote weegbree 
straatgras 
veenwortel 
varkensgras 
japanse duizendknoop 
heggeduizendknoop 
zwaluwtong 
perzikkruid 
abeel 
zwarte populier 
zilverschoon 
vijfvingerkruid 
brunel 
zomereik 
scherpe boterbloem 
knolboterbloem 
speenkruid 
grote boterbloem 
kruipende boterbloem 
blaartrekkende  
  boterbloem 
grote ratelaar 
moeraskers 
akkerkers 
rimpelroos 
dauwbraam 
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  Duinweg Nw.Zeeweg 
Rumex acetosa  
Rumex acetosella 
Rumex crispus  
Rumex obtusifolius  
Salix repens  
Saponaria officinalis 
Saxifraga fridactylitis 
Sedum acre 
Senecio jacobaea var.  
        flasculosus  
Senenio viscosus 
Scrophularia nodosa  
Sisymbrium altissimum  
Sisymbrium officinale  
Sium erectum  
Solanum dulcamara  
Solanum nigrum  
Solanum tuberosum  
Sonchus asper  
Sonchus arvensis  
Sonchus oleraceus  
Stachys palustris  
Stachys sylvatica  
Stellaria media  
Symphytum officinale  
Taraxacum officinale  
Teucrium scorodonia  
Thlaspi arvense  
Thymus pulegioides  
Tragopogon pratensis ssp. 
           pratensis  
Tragopogon pratensis ssp. 
           minor  
Trifolium arvense  
Trifolium dubium  
Trifolium campestre  
Trifolium pratense  
Trifolium repens  
Tulipa spec.  
Tussilago farfara  
Typha spec.  
Ulmus carpinifolia  
Urtica dioica  
Urtica urens  
Valerianella locusla  
Verbascum thapsus  
Veronica arvensis  
Veronica beccabunga  
Veronica hederifolia  
Vicia cracca  
Vicia hirsuta  
Vicia sativa ssp. 
     augustifolia  
Viola arvensis  
Viola tricolor  
Vicia sepium 

veldzuring 
schapenzuring 
krulzuring  
ridderzuring  
kruipwilg  
zeepkruid  
kandelaartje  
muurpeper 
 
jacobskruiskruid 
klein kruiskruid 
knopig helmkruid 
hongaarsesraket 
gewone raket 
kleine watereppe 
bitterzoet 
zwarte nachtschade 
aardappel 
brosse melkdistel 
akkermelkdistel 
gewone melkdistel 
moerasandoorn 
bosandoorn 
vogelmuur 
smeerwortel 
paardenbloem 
valse salie 
witte krodde 
grote wilde tijm 
 
gele morgenster 
 
kleine morgenster 
hazepootje 
kleine klaver 
liggende klaver 
rode klaver 
witte klaver 
tulp 
klein hoefblad 
lisdodde 
iep 
grote brandnetel 
kleine brandnetel 
veldsla 
koningskaars 
veldereprijs 
beekpunge 
klimopereprijs 
vogelwikke 
ringelwikke 
 
smalbladwikke 
akkerviooltje 
driekleurigviooltje 
heggewikke 
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  185 136 
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SLOTOPMERKINGEN 

Duinweg 

Het was voor mij een grote verrassing, dat bij uitwerking van deze 
inventarisatie, de bermen in 1972 185 verschillende soorten planten  
hebben opgeleverd. 
Een intensievere inventarisatie zal zeker nog meer soorten opleveren.  
Bij de soortenlijst moet aangetekend worden, dat bedoelde bermen tot  
de mooiste en breedste van de Duinweg behoren. 
Soortenrijkdom wordt ter plaatse mede bepaald door: 
 
1e. Sporen van vroegere bewoning (moederkruid, vogelmelk en knikkende 
    vogelmelk, groene munt) 
2e. Storten van landbouwafval en tuinvuil (judaspenning, tulp, hyacinth)  
3e. Vochtigheid van de bermen. In de bermslootjes heeft gedurende 1972 
    bijna het hele jaar water gestaan (blaartrekkende boterbloem, 
    watereppe, lisdodde, beekpunge) 
4e  Aangevoerde planten. Tijdens aanleg nieuwe Duinweg is grond aangevuld  
    en zijn graszoden gelegd.(klein hoefblad, margriet, gevleugeld herts- 
    hooi, kaardebol?) 
5.  Voorkomen van duinen en bos aan de rand van de weg. Berm aan westkant  
    heeft plaatselijk een duinbegroeiing.(slangekru1d, hondstong, konings- 
    kaars) 

Nieuwe Zeeweg 
Ook hier wordt het aantal soorten beïnvloed door het vele tuinvuil  
(papaver, ridderepoor, alyssum) en landbouwvuil (veel koolsoorten) dat  
hier neergegooid wordt. 
Niet bekend is hoe de gele morgenster en de kleine morgenster hier gekomen 
zijn. 
De gele morgenster komt in deze berm zeer veel voor. Van de Kleine  
morgenster zijn slechts een paar exemplaren gevonden. In herfstbloei 
werden de planten geteisterd door de z.g. morgensterbrand. Weinig planten 
kwamen tot bloei en de meeste bloemknoppen bestonden uit een zwarte, 
wat korrelige substantie. 

Literatuur: 
Natuur en Landschap 
Natuurbehoud 
Recreatievoorziening 
Natura 
Diverse week- en dagbladen 

 
     Gele morgenster 

 

 

 
 
 
Wilde kaardebol 
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