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Haaksbergen geeft biodiversiteit een boost met de Bonte Berm

Goedkoper en misschien nog 
wel mooier dan een kunstwerk: 
een bonte berm
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De Bonte Berm
Het menselijk contact lichtelijk ontwend, ont-
moeten we elkaar bij de Bonte Berm. Peter 
Hoomoedt is aanwezig namens de gemeente 
Haaksbergen. Hij legt uit waarom de vrolijke 
berm er uiteindelijk is gekomen: ‘Om bestaande 
wegen samen te voegen, werd deze nieuwe 
ovonde aangelegd. In onze gemeente worden 
alle rotondes uitgevoerd met vaste planten, 
maar nu wilden we wat speciaals doen. We 
hebben lang nagedacht over een kunstwerk, 
maar dit idee uiteindelijk laten varen vanwege 
het prijskaartje. Toen kwam mijn collega van 

de groenvoorziening met het concept “Bonte 
Berm” op de proppen. Een mooi concept, dat 
goed past bij onze doelstelling om de biodiver-
siteit te verhogen. Het is geen goedkope berm, 
maar vergeleken met een kunstwerk is het een 
koopje en waarschijnlijk is hij nog mooier ook.’

Namens het samenwerkingsverband De Bonte 
Berm zijn Gert-Jan Koopman van Natuurpro 
en Willem Zandbergen van JUB Holland aan-
wezig. Zij hebben samen het beplantingsplan 
van de Haaksbergse ovonde gemaakt, Ginkel 
Groep heeft de aanleg gerealiseerd.  Zij hebben 

Namens vakblad Stad en Groen ben ik in de gemeente Haaksbergen, nét na het eerste voorzichtige 

vieren van de teugels van de ‘intelligente lockdown’. Het was al een genot om als redacteur eindelijk 

weer onderweg te zijn voor mooie verhalen, maar het genot is compleet als ik aankom op locatie. 

Midden op de ovale rotonde tref ik een ‘Bonte Berm’ aan, een nieuw concept van JUB Holland en 

Natuurpro. De kleuren én insecten spatten ervanaf.
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‘Heemvegetatie is 
makkelijk te hand-
haven, maar nog 
makkelijker om 
zeep te helpen’

Willem Zevenbergen



Gert-Jan Koopman

samen het beplantingsplan van de Haaksbergse 
ovonde gemaakt. Een bonte berm is, zoals 
de naam al zegt, een bonte verzameling van 
heemvegetatie en bolgewassen. Het is geen 

standaard mengsel, maar een beplantingsplan 
op maat. De heren noemen het liever ook geen 
mengsel, maar een beeld. Het concept bestaat 
uit vier fases, waarbij de eerste drie fases bolge-

wassen zijn en de vierde fase heemvegetatie. In 
Haaksbergen is gekozen voor veel bolgewassen 
die aantrekkelijk zijn voor bijen, zoals bota-
nische krokusjes, grootbloemige krokussen, 
botanische tulpen, narcisjes, Muscari en allerlei 
soorten Allium. De vierde fase is de fase van de 
heemvegetatie; dan nemen soorten als mar-
griet, wilde cichorei, peen en knoopkruid het 
stokje over, waarbij het geheel zorgt voor een 
boost voor de biodiversiteit.

Berm op maat
Koopman: ‘Het uiteindelijke beeld van de Bonte 
Berm hangt sterk af van de grond en de omge-
ving. We kijken naar wat hier goed groeit en 
wat er oorspronkelijk stond in het gebied. We 
betrekken er bollen bij, zodat mensen al vroeg 
in het jaar kunnen genieten van de Bonte Berm. 
Dit verhoogt de acceptatie door bewoners. 
Heemvegetatie bloeit relatief kort, maar door 

‘Een Bonte Berm is geen  
standaard mengsel, maar  
een beplantingsplan op maat:  
je koopt eigenlijk een beeld’
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het te combineren met bollen, zitten we zo op 
zeven à acht maanden bloeitijd. Zo is er altijd 
een aantrekkelijk en afwisselend beeld.’
Bij de Bonte Berm hoort niet alleen een 
beplantingsplan op maat; er zit ook nazorg bij. 
Minimaal drie groeiseizoenen wordt er twee- à 
driemaal per jaar een monitoringsronde  
gehouden. Er wordt dan gekeken of alle  
ingeplande vegetatie is opgekomen en of er 
nog andere bijzonderheden zijn. Zandbergen: 
‘Omdat de klant een beeld koopt, houden we 
goed in de gaten of dat beeld wel klopt en ook 
standhoudt. Na drie jaar monitoren laten we het 
langzaam los.’

Koopman: ‘Een Bonte Berm is als een oliet anker; 
je kunt heel langzaam bijsturen. Maar dan moet 
je er wel op tijd bij zijn, vandaar dat we de 
eerste drie groeiseizoenen zorgvuldig blijven 
monitoren. Daarna is meestal alles in balans 

en kunnen we het loslaten.’ Hoomoedt: ‘Als 
opdrachtgever waren we hier blij mee, want je 
koopt iets waarvan je weet dat het goed komt.’
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Peter Hoomoedt


