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1 Een lang natuurpark

Een berm is de strook langs de kant van de weg. Je wandelt of rijdt er vaak voorbij. Heb jij een idee 
hoeveel verschillende planten en dieren leven in die kleine stroken natuur langs de weg?
Heb je er al eens over nagedacht hoeveel natuur al die kleine stukjes samen zijn? Er is in Vlaanderen 
meer berm dan dat er grote natuurparken zijn!
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2 Hoe groeit een berm?

In een stukje berm komen allerlei planten en dieren voor. Soms zijn de planten gezaaid door de 
mens, maar meestal zorgt de natuur daar zelf voor. Zaden worden door de wind of door dieren 
meegenomen en komen overal terecht.
Dieren vinden voeding en bescherming in de berm. Ze kiezen voor de berm als leefplaats. Kortom, 
dieren helpen planten en planten helpen dieren.

Vaak vinden mensen een keurig gemaaide berm netjes, maar dat is niet zo goed voor de dieren 
en de planten. Daarom is er een wet in Vlaanderen die zegt dat de bermen pas na 15 juni mogen 
gemaaid worden. Zo krijgen planten genoeg tijd om in bloei te komen en zaad te verspreiden. 
Daardoor groeien steeds meer verschillende soorten planten en niet alleen gras en brandnetels. 
Kortom, de mens helpt de natuur een handje.
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Er zijn veel planten en dieren die leven in de berm.

1 Planten die vaak voorkomen in bermen

1 Gras 

Gras is een woord dat we voor veel planten 
gebruiken. Er zijn tientallen verschillende 
soorten grassen. Gras heeft smalle blaadjes. 
Bovendien is gras erg sterk. Als het opgegeten of 
afgereden wordt, groeit het snel terug.

2 Paardenbloem

De paardenbloem herken je makkelijk aan de 
gele bloempjes.
Elk geel blaadje is een bloem. Later worden al 
die bloempjes samen een witte pluizige bol. 
Die bol zit vol met zaadjes. Die zorgen ervoor 
dat er nieuwe paardenbloemen komen. De 
paardenbloem heeft een stevige wortel en de 
blaadjes groeien in een bladrozet.

3 Klaver

Klaver groeit haast overal. Je hebt veel klaver 
met drie bladen, maar heb jij al klaver met vier 
(of meer) blaadjes gevonden?
Veel dieren zijn dol op klaver. Bijen komen graag 
op de bloemen af. Andere dieren eten het graag 
samen met gras. Opvallend is dat de bladeren en 
de bloem lange stengels hebben.
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4 Madeliefje

Madeliefjes zijn bloemetjes met een gouden hart 
en witte bloemblaadjes. De blaadjes groeien 
dicht bij de grond en leggen zich in een rozet op 
de grond. Midden in dat rozet groeien stengels 
en later komen daarop de bloemknoppen.

5 Distel

Distels groeien vaak in een berm. Deze distel 
is de speerdistel. Dat is een hele mooie distel. 
De plant kan tot één meter hoog worden. De 
bladeren van de plant zijn behaard en erg 
scherp. Ze lijken op een speer, vandaar de 
naam. De plant herken je het best aan de 
ronde bloemhoofdjes met daarbovenop paarse 
bloempjes.

De distel is geliefd bij vlinders. Vooral de 
distelvlinder legt graag zijn eitjes op deze plant. 
De distelvink is dan weer een vogel die erg van 
de zaadjes van de distel houdt.

Al die planten zorgen ervoor dat er ook allerlei dieren in de buurt leven. 
Dat zijn vooral insecten zoals vliegen, bijen, kevers, sprinkhanen en spinnen. 
Die insecten eten van het groen, maar ze zorgen ook dat de natuur blijft bestaan. 
Ze brengen stuifmeel van de ene plant naar een andere plant. 
Zo krijg je vruchten en nog later nieuwe planten.
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2 Dieren die vaak voorkomen in bermen

1 Lieveheersbeestje
Het lieveheersbeestje is een trouwe bezoeker van de berm.
Een lieveheersbeestje is een insect. Dat merk je meteen omdat het zes poten heeft. 
Het lieveheersbeestje eet vooral bladluizen. Een volwassen dier kan er wel honderd per dag eten. 
Het lieveheersbeestje heeft twee paar vleugels. De bovenste vleugels zijn verhard en vormen een 
soort schild boven de echte vliegvleugels.
Het lieveheersbeestje heeft ook vijanden. Sommige wespen leggen hun eitjes op het 
lieveheersbeestje. Daarvan gaan ze dood. Vogels lusten dan weer niet zo graag lieveheersbeestjes. 
Met hun rode kleur zeggen ze: ‘Pas op, ik ben niet lekker!’

2 Regenworm
Onder de grond vind je regenwormen. Zij eten rottende blaadjes, zaden en resten van dieren die in 
de grond zitten. Ze kruipen door de grond. Zo wordt de grond luchtig.
Hun uitwerpselen zijn mest voor de planten. In een stukje berm van een vierkante meter kunnen tot 
500 regenwormen leven.
Regenwormen hebben veel vijanden. Mollen eten graag regenwormen, maar ook duizendpoten en 
merels zijn er verzot op.
Een regenworm voelt de trillingen van een gravende mol en vlucht dan snel boven de grond. 
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Als jij graaft in de grond denkt hij ook dat je een mol bent. Hij komt dan naar de oppervlakte gekropen.
Regenwormen hebben het graag vochtig. Als het te droog is in de winter of in de zomer kruipen ze 
dieper in de grond en maken daar een klein holletje waarin ze zich oprollen. 

3 Distelvlinder
De distelvlinder kwam bij de 
vlindertelling in 2009 het meest 
voor in Vlaanderen. Hij leeft 
graag in tuinen en bermen.
Distelvlinders hebben oranje 
vleugels met zwarte vlekken. 
Aan de vleugelpunten van de 
voorvleugels zie je een zwarte 
strook met witte vlekken. 
Aan de onderzijde van de 
achtervleugels zitten vijf ronde 
vlekken.
De distelvlinder legt zijn eitjes 
graag op een distel. Om zich 
tegen vijanden te beschermen, 

verstopt de distelvlinder zijn eitjes onder de blaadjes. De rupsen die uit de eitjes komen, eten de 
bladeren van de distels op en groeien zo uit tot vlinders. De rups ziet er niet lekker uit door zijn 
haren. Toch zijn vogels de belangrijkste vijand van de distelvlinder. Als het koud wordt, vliegt de 
distelvlinder naar het zuiden om er te overwinteren.

4 Distelvink
De distelvink of putter vertoeft 
graag in de buurt van distels. 
Daarvoor heeft hij een lange, 
puntige snavel. Zo kan hij 
zaden pikken uit de distel 
zonder dat hij zich prikt.
Je herkent hem makkelijk aan 
zijn rode kop en de gele streep 
op zijn vleugels.
In de winter trekt de distelvink 
niet naar het Zuiden. Het is 
dus een standvogel en geen 
trekvogel. Daarom kun je 
hem in de winter mee zien 
vechten voor de zaadjes aan de 
voederbol in je tuin.
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Spijtig genoeg verdwijnen 
ook dieren uit de berm. 
De argusvlinder en het 
icarusblauwtje komen steeds 
minder voor in de berm. Ook 
de gewone pad en bruine 
kikker hebben het moeilijk. 
Dat komt vooral door het 
gebruik van onkruidverdelger.
Voor andere diersoorten 
is de berm dan weer te 
klein. Ze hebben nood aan 
een groot gebied waarin ze 
kunnen leven. Daarom is het 
belangrijk om naast de vele 
kleine bermen ook grote 
natuurparken te hebben.

3 Een berm vol leven
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Les 4 De delen van een plant, voortplanting bij dier en plant
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1 Planten groeien

Deze plant is een narcis. Die 
groeit uit een bol. De wortels, 
stengel, bladeren en bloem 
groeien allemaal uit die bol. 
De bol bestaat uit lagen. Die 
lagen noemen we rokken. De 
rokken beschermen de kern 
van de bol waar later de plant 
uit zal groeien. In de rokken 
zit voedsel voor de plant. Het 
voedsel is energie om in leven 
te blijven.
Ook tulpen en sneeuwklokjes 
groeien uit bollen.
Een ui is ook een bol. 

Een aardappelplant, een knolselder, 
een rode biet of een krokus groeien 
uit een knol. Een knol is een stukje 
verdikte wortel of stengel.
Het is reservevoedsel voor de plant 
die eruit zal groeien. De knol levert 
dus energie om in leven te blijven.

Waarvoor dient het?
de wortel(s): stevigheid en opzuigen van water en voeding
de stengel: stevigheid, groei richting licht, vervoer water en voeding
de bloem: aantrekken van dieren (en mensen), zorgen voor de voortplanting
de bladeren: omzetten van water en voeding uit de grond tot voedsel voor de plant
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2 Voortplanting van de distelvlinder

De distelvlinder legt eitjes 1  een voor een op een blad van een speerdistel, akkerdistel of 
brandnetel. Na een tijdje komt een rups 2  uit het eitje. De rups eet de bladeren van de plant op. 
Na een tijd verandert de rups in een pop 3 . Uit de pop komt dan een vlinder 4 . 
Alle vlinders komen ongeveer tegelijkertijd uit hun pop.
Een aantal vlinders sterft hier en een aantal trekt naar het zuiden. Na de winter komen ze terug 5 . 
Die vlinders leggen weer eitjes. De cirkel is rond.
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3 Voortplanting distelvink

In april-mei paren de distelvinken en bouwen ze nesten. 
Het vrouwtje legt vijf tot zes witte eitjes met donkerbruine vlekken 1 . 
Ze broedt ruim twee weken op de eitjes. Dan komen de kuikens uit het ei 2 . 
Het vrouwtje en het mannetje brengen voedsel aan voor de kleintjes. 
Na een tijdje vliegen de kleine distelvinkjes uit 3 . 
Als de jongen volwassen zijn 4 , kunnen ze paren. De cirkel is rond.
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4 Voortplanting distel

Als de speerdistel in bloei staat, trekt hij allerlei insecten 1  aan. Zij zorgen ervoor dat er een 
bevruchting plaatsvindt.
Op het einde van de zomer, als de bloem is uitgebloeid, verandert de bloem in een pluizenbol 2 . 
De wind laat de pluisjes wegwaaien. Onderaan de pluisjes hangen zaadjes 3 . De zaadjes komen 
ergens op de grond terecht. De distel sterft.
Sommige zaadjes groeien uit tot een nieuwe plant. Het eerste jaar groeit er een bladrozet 4 . 
Het volgende jaar groeien er stengels met bladeren en bloemen 5 . De cirkel is weer rond.
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1 Een bek voor elke maaltijd

Dieren passen zich aan aan hun omgeving. De distelvink heeft een speciale bek om zaden uit de 
distel te kunnen nemen. Ook andere dieren zijn aangepast aan hun voedsel.
Aan de bek van de vogel kun je zien wat de vogel eet. Zo heeft het roodborstje een bek waarmee 
hij allerlei dingen kan. Hij kan er wormen mee uit de grond pikken, pikken in vruchten en insecten 
van de bladeren plukken. Een vink heeft dan weer een snavel waarmee je gemakkelijk zaden kunt 
openbreken. Watervogels hebben vaak een lange snavel. Zo kunnen ze beter aan het voedsel dieper 
in het water.
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2 Plant  planteneter  vleeseter

Eten en gegeten worden is belangrijk in de natuur. Overal waar planten en dieren zijn, wordt er 
gegeten. Een plant maakt zelf zijn voedingsstoffen. Een tweede stap in de voedselketen is een 
planteneter. Alle volgende schakels zijn vleeseters. Een voedselketen begint dus altijd bij een plant.
Weet jij wat de plaats van de mens is in de voedselketen?
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speerdistel 
� rups distelvlinder 
� koolmees � sperwer

madeliefje � bladluizen 
� lieveheersbeestje � spin 
� koolmees � sperwer

paardenbloem � bijen 
� spin � merel � sperwer



Les 6 De mens helpt de natuur
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1 De mens helpt de natuur

De mens helpt de natuur in de berm. Zo mogen 
bermen slechts na 15 juni en een tweede keer na 
15 september gemaaid worden. Planten en dieren 
krijgen dan voldoende kans om te groeien en zich 
voort te planten.
Er worden ook steeds minder giftige sproeistoffen 
gebruikt. Soms wordt er al vroeger gemaaid. Dan 
is daar een goede reden voor: veiligheid aan de 
kruispunten, zichtbaarheid verkeersborden …

2 De mens vervuilt de natuur

Er ligt vaak heel wat afval in de berm. Dat wordt weggegooid door automobilisten. Ook wij gooien wel 
eens iets in de berm.
Dat is natuurlijk slecht voor planten en dieren. Daarom houden sommige gemeentes of scholen 
soms zwerfvuilacties. Ze ruimen dan de bermen op.
Als je afval laat liggen, duurt het erg lang voordat de natuur het opgeruimd heeft. Sommige dingen 
kan de natuur niet afbreken. Die blijven heel lang in de natuur.
Het duurt ongeveer 20 jaar voor je kauwgom door de natuur weggewerkt is.

Gooi jij niets meer in de natuur?
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Enkele tips om minder afval weg te gooien!

1  Probeer afval te 
voorkomen

Een brooddoos geeft minder afval dan elke dag 
folie rond je boterhammen.
Een blad papier heeft twee kanten. Als je je blad 
langs de twee zijden gebruikt, wordt het minder 
snel afval.

2  Hergebruik of probeer 
afval te recycleren

Drank kun je kopen in een verpakking met 
statiegeld. Je kunt de fl es terugbezorgen aan de 
winkel. De fl es wordt dan grondig gewassen en 
hergebruikt. Jij krijgt geld terug voor je fl es.
Je fi ets kun je naar de kringloopwinkel brengen. 
Daar vindt hij misschien een nieuwe gebruiker.
Door je afval te sorteren, wordt een deel 
opnieuw gebruikt. Je oude papier kan gebruikt 
worden voor nieuw papier.

3 Gooi afval weg

Als je dan toch afval hebt dat niet kan 
gerecycleerd worden, gooi het dan bij het 
restafval of in de vuilnisbak. De gemeente of de 
stad zorgt ervoor dat het opgehaald wordt. Zo 
komt het niet zomaar in de natuur terecht. Zo 
helpen we vervuiling voorkomen.
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