
Natuurlijk Geersbroek!
Biodiversiteit in de buurt

BERM



Natuurlijk Geersbroek – Berm upgrade

In onze tuinen kunnen we zelf beslissen of we extra 
bloemen en planten zaaien of planten. Echter voor 
bermen en gemeentelijke stukken grond hangt dit af 
van een actieve samenwerking met de Gemeente.

We zijn in enthousiast gesprek met de Gemeente 
Alphen Chaam, om samen te kijken of, hoe en waar.
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* Met dank aan Postcodeloterij Buurtfonds



Natuurlijk Geersbroek – Berm upgrade

Voor de bermen hanteert de Gemeente Alphen 
Chaam het zogenaamde ‘links / rechts’ maaibeleid. 

Dit wil zeggen, dat ze iedere keer als ze maaien 
maar één kant meenemen, zodat insecten en 
beesten nog een beschutte berm overhouden.*

Tevens de vraag aan bewoners, mochten ze hun 
berm willen maaien, dit maar tot 50 cm van de 
straat kant te doen en de rest lekker te laten staan. 

*Met inachtneming van een veilige verkeerssituatie



Natuurlijk Geersbroek – Berm upgrade

Daarnaast zijn er een aantal 
grotere bermen / stukken 
grond, waar we samen met de 
Gemeente naar hebben 
gekeken.

• Buurtkring/ Broekstraatje
• Elektriciteitshuisje
• Hoek Chaamseweg

Tevens kijkt de Gemeente ook 
welke andere grotere 
Gemeentelijke stukken vallen 
onder Geersbroek.



Natuurlijk Geersbroek – Berm upgrade

Met als vervolg afspraak dat de Gemeente 
Alphen Chaam een lokaal zaaisel gaat 
samenstellen. Waarin ook de bij & 
vlinderlijst van Natuurlijk Geersbroek (zie 
tuinen project) wordt opgenomen.

Zodra dit zaaisel gereed is gaan we het als 
buurt inzaaien op de grotere bermen / 
stukken grond. Zodat we samen kunnen 
genieten van het extra leven en fleurigheid 
in de buurt. 

In het najaar 2022 of voorjaar 2023 gaan we 
zaaien.

Wil je meer informatie, klop dan even bij 
Nicole, Keeke, Susanne of Erica aan. 



Natuurlijk Geersbroek

Natuurlijk staat voor

- Biodiversiteit
- Inheems
- Insecten en dieren
- Water

Zie voor meer inspiratie 
het document ‘Natuurlijk 
Geersbroek’. Inspiratie 
voor een biodiverse, 
inheemse, bijen-proof en 
watervriendelijke tuin. 

Tuinen op Annevillelaan
107, 127, 129, 220



Bij & Vlinderbuurtkaart

Ook is het belangrijk voor de bij en vlinder om van 
tuin naar tuin te kunnen fladderen. We hebben een 
speciale Natuurlijk Geersbroek lijst met belangrijke 
bloemen en (waard)planten samengesteld.

Doe je ook mee! Jij een mooie tuin en de bijen en 
vlinders zijn je dankbaar.

Voor het overzicht zie de bij en vlinderbuurtkaart. 



Egelroute

De egel komt ook graag bij je langs!

Heb je een afgesloten tuin, maak een of 
meerdere gaatjes in je heg dan kan hij lekker 
binnen wandelen. 

Overleg ook eens met je buren of een gaatje 
in de heg mogelijk is, dan kan hij van tuin 
naar tuin.

Kan de egel ook lekker buurten in de buurt. 


