Bescherm de berm!
In Haren voert de Stichting Landelijk Gebied Haren op dit moment verschillende acties voor het
vergroten van de biodiversiteit. Er wordt gezaaid, geplant, er worden bermpaaltjes geslagen en
bermbordjes aangebracht. Allemaal op verschillende locaties en om verschillende redenen.

Actie Boerlaan
Op de Boerlaan zijn omwonenden een actie gestart
voor herstel van de bermen langs deze zandweg. De
aanleiding voor deze actie is dat de op zandweg bij
het onderhoud over de gehele breedte een dik pakket
nieuw zand is aangebracht. De bermbeplanting is
geheel verdwenen. In overleg met de gemeente is
afgesproken om er een gezamenlijk project van te
maken. Doel: insectenvriendelijke bermbeplanting
een kans geven én afremmen van de snelheid van het
verkeer. De gemeente leverde de paaltjes voor het
versmallen van de rijbaan en gaf aan waar ze moeten
komen. Het zaaigoed voor de berm wordt nog
geleverd door de gemeente. Omwonenden voeren de
werkzaamheden uit. Binnenkort worden de bermen
ingezaaid met een kruidenrijkmengsel van de
Cruydthoeck. Zonder paaltjes zal de berm steeds weer
kapot gereden worden en krijgt het zaaigoed geen
kans.
In het najaar zal nog een actie volgen in Noordlaren.
Op enkele zandwegen zal ook daar i.s.m.
Landschapsbeheer Groningen een kruidenrijk mengsel
worden ingezaaid.

Actie Bosgeelster
De Stichting Landelijk Gebied Haren voert
ook actie voor het behoud van de
bosgeelster. De bosgeelster is een klein
bolgewas dat bloeit van februari tot en met
april. Het groeit nog maar op enkele locaties
in Haren en Noordlaren en wordt bedreigd
door vroeg maaien, verdichting van de grond
en onzorgvuldig graafwerk in de bermen. Om
te voorkomen dat de bosgeelster helemaal
verdwijnt is extra aandacht nodig. De
bewoners nabij de (enige) groeiplaatsen van
dit plantje op de Kromme Elleboog in Haren
en de Zuidlaarderweg in Noordlaren hebben

begin april een flyer in de bus gekregen met
informatie over de bosgeelster. De gemeente
Groningen heeft het maaitijdstip van die bermen
afgestemd op de zaadvorming van de bosgeelster: ze
zullen niet gemaaid worden voor ze zaad hebben
gezet (rond half mei). Na 15 mei kan maaien geen
kwaad meer.
Inmiddels is het plantje bijna uitgebloeid en daardoor
moeilijk zichtbaar. Daarom zijn op een aantal
groeilocaties in Haren en Noordlaren tijdelijk bordjes
gezet met ‘niet maaien voor 15 mei’. De bosgeelster is
een vrolijk sterretje: help ons die te behouden! Dit is
een van de acties gefinancierd door het
Innovatiefonds (Deltaplan samenvoorbiodiversiteit)
Beide bermacties staan tegelijkertijd ook voor een
groter doel: meer bewustzijn creëren over de waarde
van onze bermen voor biodiversiteit. Als meer
mensen oog krijgen voor wat er in een berm kan
groeien en bloeien zullen ze er hopelijk bewuster mee
omgaan en niet zondermeer overal parkeren.
Bermen zijn van groot belang voor flora en fauna, met
name voor insecten en vlinders.

Zaaiactie zonneweide Glimmen
Na alle commotie over zonneparken in het landelijk gebied Haren is er deze weken gelukkig ook een
positieve actie gaande rond een zonnepark: Duurzaam Glimmen coördineert op verschillende dagen
zaai- en plantacties voor de inrichting van de Zonneweide aan de Zuidlaarderweg. Dit gebeurt zowel
binnen als buiten de hekken. Vanuit de Stichting Landelijk
Gebied Haren is een bijdrage geleverd aan het zaaigoed voor de
oeverzone en overgangszone vanaf de (nog aan te leggen)
houtwal. Met een enthousiast gezelschap van omwonenden,
leden van de coöperatie en andere vrijwilligers werden de
werkzaamheden uitgevoerd.

