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Meld goed en slecht beheerde bermen!

Via de app Vlindermee zet je overal in Nederland goede en slecht beheerde bermen op de kaart, met een foto en je 
ervaring erbij. Gemelde bermen zijn direct zichtbaar in de app en op vlinderstichting.nl/mijnbermbloeit. De app kun je 
ook gebruiken voor het doorgeven van boerenlandvlinders en enkele eenvoudig herkenbare nectarplanten in bermen. 
Jouw tellingen maken inzichtelijk waar in Nederland nog echte vlinderbermen te vinden zijn.

Je kunt de app Vlindermee downloaden in de App store (Apple) of Play store (Android).

Oranjetipje 
april - juni

Klein geaderd witje 
april - september

Argusvlinder
mei - oktober

Icarusblauwtje 
mei - september

Zwartsprietdikkopje
juni - september

Kleine vuurvlinder 
mei - oktober

Met de campagne ‘Mijn berm bloeit!’ vragen De Vlinderstichting en 
FLORON aandacht voor de achteruitgang van de bloemenpracht in 
onze bermen en de boerenlandvlinders die hiervan afhankelijk zijn. 

Het beperkte aanbod aan bloemen in bermen wordt als een 
belangrijke oorzaak van de achteruitgang van vlinders gezien. 
Actuele informatie over de bloemenrijkdom van bermen 
ontbreekt echter.

Help mee de bloemenrijkdom van onze bermen in kaart te 
brengen!

Groot dikkopje
juni - augustus

Koevinkje
juni - augustus

Hooibeestje
mei - oktober

Bruin zandoogje
juni - september

Oranje zandoogje
juli - september

Bruin blauwtje
mei - oktober

Boerenlandvlinders in beeld Mijn berm bloeit!

Een prachtig bloeiende berm met Stijf havikskruid 
en andere bloemen; voldoende nectar voor vlinders.

Mijn berm bloeit is een initiatief van FLORON en 
De Vlinderstichting

en wordt mogelijk gemaakt dankzij een 
financiële bijdrage van:

Kies een moment tussen 1 mei en 1 oktober 

Kies een geschikte berm:
• Buiten de bebouwde kom
• Grenzend aan een (fiets)pad of weg

Inventariseer 100 meter berm door om de tien meter 
de nectarplanten te noteren die binnen 1 meter van 
je af staan. Ook niet-bloeiende planten doen mee. 
Download het veldformulier op floron.nl/bermen. De 
meest voorkomende nectarplanten staan afgebeeld 
op deze zoekkaart. Ben je een ervaren florist? Noteer 
dan ook gerust alle andere plantensoorten. 

Geef de resultaten door op floron.nl/bermen. Na het 
doorgeven verschijnt de bloemenrijkdom van jouw 
berm direct op de kaart! 

Veel gestelde vragen
Meer informatie over ‘Mijn berm bloeit!’ staat op 
floron.nl/bermen. 

Denk aan je veiligheid
Draag bij voorkeur een fluorescerend hesje.
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Gewone berenklauw
juni - herfst

Hondsdraf
april - juni

Gewone paardenbloem 
april - juni

Witte klaver
mei - herfst

Koninginnekruid
juli - september

Wilgenroosje
juli - september

Rode klaver
mei - herfst

Braam
juni - augustus

Pinksterbloem
april - juni

Gewone margriet
mei - augustus

Duizendblad
juni -oktober

Boterbloem
april - oktober

Rolklaver
mei - september

Distel
juni - september

Guldenroede
juli - herfst

Knoopkruid
juni - september

Vogelwikke
juni - september

andere gele composieten
juni - september

Witte dovenetel
april - herfst

Boerenwormkruid
juli - september

Gewone smeerwortel
mei - augustus

Zandblauwtje
juni - augustus

Struikhei
juli - herfst

Jakobskruiskruid
juni - oktober

Nectarplanten in beeld

Belangrijk voor veel boerenlandvlinders

Belangrijk voor enkele boerenlandvlinders

Belangrijke nectarplant voor andere insecten

Colofon:
Foto’s: Wiene Bakker, Erik van Beers, Henk Bosma, John Bouwmans, Piet Bremer, Esther Dijkstra, 
Jakob Hanenburg, Adrie van Heerden, Grada Menting, Kjell Nilsen, Derek Ramsay, Corné Stam, 
Anthonie Stip, Pieter Stolwijk & Bert Verbruggen
Vormgeving: Leonie Tijsma (FLORON)


