Deze bloem heeft zijn
naam aan zijn vorm en
kleur te danken. Het lijkt
echt op een tros blauwe
druifjes.

BLAUWE DRUIFJES
Muscari Armeniacum

CLUSIANA
Tulipa Clusiana

Een leuk botanisch
tulpje met sierlijke, roodwitte bloemblaadjes
die een puntige vorm
hebben.

De bloem komt uit
een bol en lijkt op een
trommelstok. In de
zomer trekt de bloem
veel vlinders aan.

KOGELLOOK
Allium sphaerocephalon

Deze witte of blauwe
bloem houdt van de
zon! Wist je dat de
bloem oorspronkelijk uit
de prairie van NoordAmerika komt?

INDIANENBLOEM
Camassia

Deze zonnig gele bloem
wordt ook wel wilde tulp
genoemd en is waarschijnlijk de bekendste onder de
verwilderingsbollen.

DE BOSTULP
Tulipa sylvestris

Een kleine botanische
narcis die ook wel
pauwenoognarcis wordt
genoemd.

DICHTERS NARCIS
Narcissus Recurvus

ICARUSBLAUWTJE

Deze vrolijke bloemetjes
bloeien vaak vroeg in het
voorjaar en blijven elk
jaar terugkomen. Vaak
zelfs met meer!

KROKUS
Crocus

Dit kruid lijkt op kleine
margrietjes en heeft een
geneeskrachtige werking.
Het is goed voor de maag
en darmen, maar werkt
ook rustgevend.

KAMILLE
Matricaria chamomilla

AKKERHOMMEL

Hommels zijn dol op
de roze dagkoekoek,
want hij bloeit uitbundig
van het voorjaar tot de
herfst.

DAGKOEKOEK
Silene dioica

Deze bloem heeft
schermen met tientallen
kleine bloemen. Wist je
dat je de jonge blaadjes
kan toevoegen aan je sla
als smaakmaker?

DUIZENDBLAD
Achillea millefolium

ATALANTA

De vegetatie in een Bonte Berm is speciaal op het gebied afgestemd en vraagt weinig onderhoud.

Dit kruid lijkt op de
‘leeuwenbek’. Het oranje
bekje bevat veel nectar
en daar zijn bijen en
vlinders gek op!

VLASBEKJE
Linaria vulgaris

Deze bloem lijkt op een
paardenbloem, maar
dan met een lange
stengel en zijtakjes. De
bladeren op de grond
vormen een rozet.

BIGGEKRUID
Hypochaeris radicata

CITROENVLINDER

Honingbijen zijn er dol
op. Maar ook galwespen,
boorvliegen, snuitkevers
en putters komen er
graag op af.

KNOOPKRUID
Centaurea jacea

Wist je dat deze gele
bloem pas ’s avonds
opengaat en daarom ook
wel ‘nachtkaars’ wordt
genoemd?

TEUNISBLOEM
Oenothera biennis

Dit kruid met witte
schermbloemen wordt
ook wel vogelnestje
genoemd. Na de
bevuchting vormt de
bloem zich tot een soort
vogelnestje.

WILDE PEEN
Daucus carota

Op deze zoekkaart ziet u bloembollen, kruiden en insecten die vaak in de Bonte Berm te vinden zijn.
Een bloeiende berm is niet alleen prachtig om te zien, maar heeft ook een belangrijke functie binnen de natuur. Een rijke en gevarieerde
begroeiing is voor veel bijen en insecten een belangrijke voedselbron en ook allerlei vogels vinden er hun voeding en beschutting.
De Bonte Berm:
∙ is een belangrijke voedselbron voor insecten en vogels.
∙ trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan.
∙ biedt beschutting aan egels en andere dieren.
HONING BIJ
∙ fungeert als verbindingszone tussen natuurgebieden.

HIER GROEIT EN BLOEIT DE BONTE BERM

Een kruid met blauwe
bloemen dat vroeger werd
gebruikt voor het genezen
van wondjes. De bloem
bloeit vaak langs de weg.

WEGENWACHTER
Cichorium intybus

Deze prachtige rode
bloem lijkt op een roos
en je vindt hem vaak in
het wild.

KLAPROOS
Papaver somniferum

Deze bloem heeft
opvallend gele schermbloemen. De knol is
eetbaar en komt in veel
recepten voor.

PASTINAAK
Pastinaca sativa

