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Kleine jager   1 ex 22-04-81 over zee,noordwaarts R.de Mooy 
Kluut  10 ex 18-04-81 over zee,noordwaarts K.de Mooy 
   2 ex 25-04-81 over Duinpark J.v.Dijk 
Dwergmeeuw   7 ex 14-04-81 over zee,noordwaarts R.de Mooy 
 130 ex 17-04-81 in één uur over zee,noordwaarts J.v.Dijk 
 243 ex 18-04-81 idem,idem,noord en zuid R.de Mooy 
 264 ex 30-04-81 in één uur over zee,noordwaarts J.v.Dijk 
Zwarte Stern  29 ex 11-05-81 idem,idem,idem J.v.Dijk 
Visdief   1 ex 28-06-81 boven vijver,Voorhout J.v.Sambeek 
Holenduif  10 ex 11-04-81 over Noordduinen,noordwaarts J.Glasbergen 
Koekoek   1 ex 04-07-81 gevoerd door Heggemus,Noordduinen K.de Mooy 
Steenuil   1 ex 27-06-81 tussen Voorhout en Sikkens J.v.Sambeek 
Ransuil   1 ex 09-05-81 in Noordduinen J.Glasbergen 
Velduil   1 ex 16-05-81 zeereep Noordduinen J.Glasbergen 
   1 ex 23-05-81 langs fietspad Noordduinen J.Glasbergen 
Zwarte Specht   1 ex 22-04-81 over Duinpark J.v.Dijk 
Wielewaal   1 ex 23-05-81 zingend in Noordduinen K.de Mooy 
Koperwiek   6 ex 03-04-81 Voorhout J.v.Sambeek 
Beflijster   3 ex 11-04-81 Noordduinen K.de Mooy 
   3 ex 21-04-81 idem J.Glasbergen 
   3 ex 25-04-81 idem A.Cramer 
Grauwe 
Vliegenvanger   3 ex 02-07-81 1 ad. En 2 juv. in Noordduinen K.de Mooy 
   1 ex 07-07-81 Leeuwenhorst K.de Mooy 
Engelse gele 
kwikstaart   1 ex 

 
13-06-81 Duinpark,langs Duinweg 

 
J.v.Sambeek 

Geelgors   1 ex 01-07-81 zingend Duindamse Slag K.de Mooy 
 
Dit waren de waarnemingen van de periode april tot en met juli. De heer Glasbergen 
verwacht uw nieuwe waarnemingen weer tijdig op de bekende formulieren. 
Het adres is: Dhr. J.Glasbergen, Petr. van Saxenstraat 7, 2231 LR Rijnsburg. 
 
                       -------------- 
 
 
geknipt  geknipt  geknipt  geknipt  geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
 
BERMEN WORDEN BLOEMIGER 
 
Langs de Nederlandse wegen bloeien weer heel veel bloemen. In Zeeuws-Vlaanderen 
groeien op sommige plekken ineens zeldzame Bijenorchissen, in Overijssel is soms 
de Zwolse Anjer weer te zien, in Noordelijke streken is de Blauwe Morgenster te 
bewonderen en in het Zuidwesten de Dubbelkelk. 
Maar afgezien van bijzondere soorten, de bermen worden weer bloemiger langs grote 
en kleine wegen. 
Dat we dat danken aan prof.dr.P.Zonderwijk, hoogleraar aan de Landbouw Hogeschool in 
Wageningen, vindt hijzelf een overdreven uitspraak. En toch is dat eigenlijk zo. 
Hij heeft een plan bedacht voor het bermbeheer zoals dat nu vrij algemeen wordt 
toegepast. 
Er wordt minder vaak gemaaid dan een jaar of tien geleden, zodat in de bermen ook 
andere planten dan gras een kans krijgen. Sterker nog: langs nieuwe wegen wordt 
met opzet schrale, niet zo voedzame grond gebruikt voor de bermen, zodat gras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 30 – 
 
nauwelijks een kans krijgt. Althans veel minder dan op vette voedzame grond. 
 
Dat zijn natuurlijk leuke dingen voor de mensen, al zul je per auto op de grote weg 
nauwelijks een kans krijgen om naar de bloemetjes te kijken. 
Is het nieuwe bermbeheer er alleen maar op gericht, om de Nederlander al auto- 
rijdend, brommend, fietsend of lopend meer van de natuur te laten genieten? 
Er worden immers zelfs hele schema's opgesteld tegenwoordig. Er mag pas gemaaid 
worden wanneer bepaalde planten zaad hebben geschoten. 
Prof.Zonderwijk -privé een groot liefhebber van wilde planten zegt: "Het ant- 
woord is: neen. Economische motieven spelen een grote rol, een zeer grote zelfs." 
 
Hij legt uit. Zo'n 10 jaar geleden in de tijd dat hij zijn bermplan maakte,  
moesten de bermen vooral uit gras bestaan. Dat gras werd een aantal malen per jaar 
zeer kort gemaaid. Stonden er teveel kruidachtige planten (dus geen gras), dan  
werd de zaak "platgespoten". 
Het afgemaaide gras bleef vaak liggen, omdat -landelijk gezien- de boeren niet zo 
geïnteresseerd waren in het maaisel. Dit door de besmetting met uitlaatgassen, of 
door de mindere kwaliteit. Of ook wel ging het afvoeren van het hooi meer kosten 
dan het hooi waard was.  
Het maaisel bleef dus liggen. Gevolg verrijking van de grond met als gevolg dat  
het gras nog harder ging groeien dan het al deed. 
 
Als je nu, zei Zonderwijk, van bestaande bermen het gras toch eens afvoert na  
het maaien, dan verrijk je de grond niet, maar verarmt ze. Dan krijgen andere plan-  
ten dan gras ook een kans.  
Je moet het per gebied bekijken, maar op de lange duur heb je kans dat je het gras 
bijna verdringt. Dan krijg je een natuurlijke vegetatie, die je maar af en toe hoeft 
kort te houden. Soms maar één of twee keer in een jaar. 
Bermen langs nieuwe wegen houd je expres arm aan voedingsstoffen. Daarop leg je 
schrale grond. En dan maar afwachten, de planten komen nu vanzelf. De zaden of 
wortelstokken zitten al in de aangevoerde grond, of worden gebracht door wind en 
dieren. 
 
 

uit het A.D. geknipt door A.v.d.Oever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




