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Woord vooraf 
 
Voor mijn geïntegreerd eindwerk heb ik gekozen voor het onderwerp “onderzoek naar 
bermbeheerplannen” bij het Expertisecentrum agro – en biotechnologie, onderzoeksgroep 
Groenmanagement.  
Vanaf mijn jeugd heb ik al een enorme interesse in de wilde planten die voorkomen in 
bermen. Sinds een aantal jaar ben ik ook lid van de plantenwerkgroep Zuid-West-
Vlaanderen waar ik al veel kennis heb opgedaan. De keuze voor een onderwerp te kiezen 
over bermen was dan ook vlug gemaakt. 
 
De bedoeling van dit eindwerk is een handleiding te bieden voor elke gemeente die van start 
wil gaan met de opmaak van een bermbeheerplan. Welke knelpunten komen er voor? Welke 
kostprijs? Hoe kan men het maaisel verwerken? … 
 
Ik zou graag de volgende mensen bedanken die me geholpen hebben bij het opstellen van 
dit eindwerk: 

 Dhr. Arnout Zwaenepoel (expert plantkunde); 

 Dhr. Bregt Roobroeck (begeleider expertisecentrum); 

 Dhr. Dirk Vandromme (dienst milieu Zwevegem); 

 Mevr. Antonia Geerts (dienst milieu Aalst); 

 Plantenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen (om mijn kennis te verruimen); 
 
 
 Silke Carlier 
 mei 2015 
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GEINTEGREERD EINDWERK 

Titel 

Onderzoek bermenbeerplannen 

Abstract 

Wegens de huidige besparingen, is het voor veel steden en gemeenten niet mogelijk 
om alle bermen te maaien en af te voeren zoals er staat in het bermendecreet.  
 
Het doel van dit eindwerk is om volgende zaken weer te geven: 

 Waarom een bermenbeheerplan nuttig kan zijn 

 Welke knelpunten er kunnen voorkomen en hoe we dit kunnen 
oplossen/verminderen 

 Waar kunnen er bomen aangeplant worden? + Waar moet men rekening mee 
houden? 

 Hoe kan men het beleid aanpassen? 

 Hoe pakken andere gemeenten de inventarisatie aan? 

 Wanneer moeten de bermen gemaaid worden voor een goed ecologisch 
bermenbeheerplan? 

 
De volgende zaken worden proefondervindelijk onderzocht in een case te 
Moorslede: 

 boomaanplant; 

 knelpunten; 

 maaitijdstip. 

Trefwoorden 

 Bermendecreet 

 Bermbeheerplannen 

 Inventarisatie van bermen 

 Knelpunten van bermen 
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1 Inleiding  
 
Een ecologisch beheerde berm biedt niet alleen voordelen voor wandelaars en fietsers door 
het esthetisch aspect. Nee ze bieden ook tal van andere voordelen zoals nuttige insecten 
voor de landbouw, een vermindering van de biomassa na verloop van tijd, enz.  
 
In feite moeten alle bermen ecologisch beheerd worden (maaien en afvoeren) volgens het 
bermbesluit, maar dit is op financieel vlak vaak niet haalbaar door de huidige besparingen. 
Door het opstellen van een bermbeheerplan zal enerzijds de biomassa dalen waardoor de 
kostprijs na verloop van tijd zal dalen en kan men anderzijds een uitzondering aanvragen 
van de maaidata van sommige bermen wat het grote voordeel heeft dat de werkuren meer 
verspreid kunnen worden. 
 
Dit eindwerk biedt een leidraad voor gemeenten/steden die een bermbeheerplan willen 
opstellen. Het onderzoek is gebeurd aan de hand van een case te Moorslede waar 
verschillende zaken onderzocht werden (methode voor inventarisatie, mogelijkheid tot 
boomaanplant, knelpunten, enz.) en gesprekken met bepaalde personen over hoe zij 
hiermee omgaan (gemeente Zwevegem, gemeente Aalst, Arnout Zwaenepoel, enz.). 
 
De volgende hoofdstukken komen aan bod: 

 Hoofdstuk 2 bespreekt de verschillende wetgevingen die van toepassing zijn op 
bermbeheer; 

 Hoofdstuk 3 bespreekt de veel voorkomende problemen in bermen; 

 Welke distels moeten verwijderd worden? + Welke methode dient er 
toegepast te worden?; 

 Hoe gaan andere gemeenten om met zwerfvuil?; 

 Wat zijn de gevolgen van biociden in de berm?; 

 … 

 Hoofdstuk 4 bespreekt de methodiek voor het opstellen van een beheerplan 

 werkwijze determinatiesleutel Arnout Zwaenepoel; 

 bermtypering volgens de Vlaamse Overheid; 

 tijdstip van maaien; 

 Hoe moet men omgaan met zeldzame plantensoorten?; 

 beheerrichtlijnen; 

 prijzen; 

 welke zaken moeten er zeker in het bestek. 

 Hoofdstuk 5 bespreekt de evaluatie van ecologisch beheerde bermen (Na hoeveel 
jaar is er een evolutie te zien? Heeft ecologisch beheer effectief zijn nut?) 

 Hoofdstuk 6 is een case  te Moorslede die gebruikt wordt om bepaalde delen uit te 
testen 

 Hoe moet je inventariseren? 

 Waar kan de gemeente/stad bomen aanplanten? 

 … 
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2 Wetgeving 
 
In dit hoofdstuk worden de juridische wetten besproken die van toepassing zijn op 
bermbeheer, namelijk (Vademecum bermmaaisel):  

 het bermbesluit (27 juni 1984); 

 decreet natuurbehoud (21 oktober 1997); 

 decreet bestrijdingsmiddelen (21 december 2001); 

 Koninklijk Besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige 
producten schadelijke organismen zoals distels (2 april 1971). 

 

2.1 Het bermbesluit  
 
Het bermbesluit is een wet op het natuurbehoud van bermen die beheerd worden door 
publiekrechterlijke personen (vb. provincie, gemeente, NMBS). Het beoogt een 
natuurvriendelijk bermbeheer te stimuleren via een aangepast maaibeheer met gebruik van 
geschikt materieel en een verbod tot gebruik van biociden. Belangrijk is te vermelden dat het 
enkel van kracht is buiten de bebouwde kom. 
 

1) Volgende zaken worden bepaald in het besluit: 

 Biociden:  

 het gebruik van biociden1 in de bermen is verboden; 

 het is aangewezen om zoveel mogelijk mechanische middelen te 
gebruiken en/of een aangepast maaibeheer (zo kunnen distels en netels 
gemakkelijk onder controle gehouden worden). 

 Maaien en maaitijdstip:  

 het maaien dient te gebeuren zonder ondergrondse delen te beschadigen; 

 met gras begroeide bermen mogen niet voor 15 juni gemaaid worden; 

 een eventuele tweede maaibeurt mag pas uitgevoerd worden na 15 
september; 

 de maaihoogte dient regelmatig gecontroleerd te worden (Gemeenschap, 
1987); 

 men kan een afwijking van de maaidata aanvragen - aan de minister 
bevoegd voor natuurbehoud - ten behoeve van natuurbeheer, 
volksgezondheid, openbare veiligheid, voorkoming van schade aan 
cultuurgewassen (maar ook aan vee, huisdieren, bossen en visserij). 

 Afvoer: het maaisel dient binnen de 10 dagen na het maaien verwijderd te 
worden. 

 
2) De verantwoordelijke overheid moet altijd rekening houden met zijn andere taken: 

 Instaan voor de verkeersveiligheid; 

 Bestrijding van voor de menselijke economie schadelijke organismen (Bv. distels); 

 Beheersen van grondwaterhuishouding; 

 Voorkomen van wateroverlast. 
 

3) Uitzonderingen van de maaidata: 
Uitzonderingen kan men aanvragen bij de provinciale diensten van het ANB 
(Agentschap natuur en bos). Bij de aanvraag moet een plan toegevoegd worden 
(schaal 1/10 000) met aanduiding van de delen waarvoor een aanvraag wordt 
ingediend samen met de motivering voor de afwijking.  

  

                                                
1
 Biociden = Chemische middelen om levende organismen te doden bv. herbiciden (Nederlandstalige 

encyclopedie, 2015) 
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Men heeft volgende provinciale diensten (Provinciale diensten, 2012): 

 Afdeling West-Vlaanderen: provinciaal directeur Stefan Borry 

 Afdeling Oost-Vlaanderen: provinciaal directeur Ward Verhaeghe 

 Afdeling Antwerpen: provinciaal directeur Dirk Jordaens 

 Afdeling Limburg: provinciaal directeur Bert Vanholen 

 Afdeling Vlaams-Brabant: provinciaal directeur Tania Coosemans 
 

Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat het toegelaten is om eventueel een 
vroeger maaitijdstip te nemen omwille van het in gedrang komen van de 
verkeersveiligheid. 

 

2.2 Decreet natuurbehoud  
 
Het decreet natuurbehoud is gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het 
herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, waarbij men probeert een zo groot mogelijk 
maatschappelijk draagvlak te creëren door middel van educatie en voorlichting van de 
bevolking (Agentschap natuur en bos, 2015).  
 

1) Algemene bepalingen: 
De meeste wetten zijn hetzelfde als het bermbesluit, maar de volgende zaken komen 
hierbij: 

 regelmatige controle op de afstelling van de maaihoogte tijdens het maaien is 
aangewezen; 

 men maakt per gemeente een bermbeheersplan op (Vademecum 
bermmaaisel). 

 
2) Zorgplicht 

Volgens artikel 14 is iedereen die bermen beheert verplicht om alle maatregelen te 
nemen die de vernietiging of schade kan voorkomen, beperken of indien dit niet 
mogelijk is te herstellen. 
 

3) Verbod op wijziging van bermen van holle wegen 
Artikel 7 verbiedt het wijzigen van holle wegen, hetgeen ook betrekking heeft op de 
bermen ervan. Van dit verbod kan er afgeweken worden ten behoeve van het 
natuurbeheer, de volksgezondheid, openbare veiligheid en voorkoming van 
belangrijke schade (aan cultuurgewassen, vee, huisdieren, bossen en visserij). 
 

4) Natuurvergunningsplicht voor het wijzigen van vegetatie 
In bepaalde gebieden (groene bestemmingsgebieden alsook vogelrichtlijngebieden, 
habitatgebieden, agrarische gebieden, enz.) is het zonder vergunning verboden om 
houtachtige beplantingen te rooien, te verwijderen of te beschadigen op weg-, 
waterweg- of spoorwegbermen of op het talud van holle wegen. 

 

2.3 Decreet bestrijdingsmiddelen  
 
Dit decreet verbiedt het gebruik van bestrijdingsmiddelen op wegranden, bermen en andere 
terreinen van het openbaar domein die deel uitmaken van de weg of erbij horen 
(autosnelwegen, waterwegen en spoorwegen inbegrepen).  
 
Van dit verbod kan afgeweken worden in geval van acute en niet voorziene plagen die een 
gevaar inhouden voor mens en/of milieu of geval van situaties die een ernstige bedreiging 
vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van de mens en waarvoor geen alternatieve 
bestrijdingswijzen voorhanden zijn (Vademecum bermmaaisel). 
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2.4 Besluit betreffende de bestrijding van voor planten en 
plantaardige producten schadelijke organismen 

 
Onder dit koninklijk besluit behoort de distelwetgeving. Bij de distelwetgeving is elke 
verantwoordelijke (eigenaar, huurder, pachter, enz.) verplicht om de bloei, zaadvorming en 
uitzaaiing van de schadelijk geachte distels te voorkomen (artikel 43). Als schadelijke 
distels worden beschouwd (Gemeenschap, 1987): 

 akkerdistel (Cirsium arvense); 

 speerdistel (Cirsium vulgare); 

 kale jonker (Cirsium palustre); 

 kruldistel (Carduus crispus). 
 

           
Figuur 1: Akkerdistel. (Plantengids, 2012)  Figuur 2: Speerdistel (Plantengids, 2012). 

    
   Figuur 3: Kale jonker (Plantengids, 2012).  Figuur 4: Kruldistel (Plantengids, 2012). 

Men kan in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten wel een 
uitzondering voor de verdelgingsplicht van de kale jonker aanvragen bij de dienst (ejustice, 
2013). 
  



Onderzoek bermbeerplannen   Expertisecentrum Groenmanagement VIVES Roeselare  10 

Silke Carlier  academiejaar 2014-2015   

Bestrijding van schadelijke distels (Hermy & Cornelis, 2002):  

 Het maaien en afvoeren volgens het bermdecreet (15 juni): 

 verschraalt de bodem, waardoor de zaadvorming van distels afgeweerd 
wordt; 

 geen biocidengebruik, want dit zorgt juist voor ruderale/storingsvegetatie met 
hardnekkige onkruiden als gevolg (vb. heermoes). 

 De groei van distels worden tegengegaan door inzaai van overblijvende grassen. 
Deze grassen dienen bij voorkeur laagproductief te zijn en zijn afhankelijk van de 
grondsoort: 

 zand: bochtige smele, fijn schapegras, gewoon struisgras, reukgras, rood 
zwenkgras en veldbeemdgras; 

 leem-en kleibodem: rood zwenkgras, veldbeemdgras; 

 steile hellingen: engels raaigras. 
Men kan aan dit grasmengsel ook een mengsel van kruidenzaden toevoegen (1 
kg/ha). Er dient echter wel nagedacht te worden om streekeigen planten te nemen 
om zoveel mogelijk floravervalsing te vermijden. 

 Aanplant van een houtkant zorgt voor schaduw, waardoor de distels verdwijnen. 
Maar een berm moet hiervoor zo’n 4 m breed zijn, wat vaak onmogelijk is. Bovendien 
moet je steeds opletten voor ondergrondse leidingen en de verkeersveiligheid. 

 Het afschrapen van de bovenste laag grond, waardoor de voedselrijke bodemlaag 
weggenomen wordt en de voedselarmere lagen aan de bovengrond komen. Hierdoor 
verbetert ook de afwatering van de wegen. 

 
Er zijn echter ook een aantal zeldzame distels die beschermd zijn (Hermy & Cornelis, 
2002). Namelijk:  

 knikkende distel (Carduus nutans) 

 langstekelige distel (Carduus acanthoides) 

 tengere distel (Carduus tenuiflorus) 

 kruisdistel (Eryngium campestre) 
 

         
 Figuur 5: Knikkende distel. (Vliet, 2015)  Figuur 6: Langstekelige distel.(freenaturerimages) 

                   
Figuur 7: Tengere distel. (Plantengids, 2012)  Figuur 8: Kruisdistel.(Plantengids, 2012) 
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Conclusie wetgeving 
 
De wetgeving is noodzakelijk om het beheer van bermen in goede banen te leiden. Want 
moest de wetgeving niet opgevolgd worden zou dit leiden tot nefaste gevolgen zoals ruiger 
worden van bermen, verdwijnen van de biodiversiteit, schade aan bomen, enz.  
Veelal is het opvolgen van de wetten echter moeilijk door de volgende redenen: 

 Technische en financiële problemen voor bermbeheerders: De gemeente Aalst 
besteedt  bepaalde zaken uit zoals het onderhoud van hagen en wijken, zodat ze zelf 
hun bermen kunnen beheren; 

 Vereisten van de gebruikte maaiapparatuur die zelden opgevolgd wordt; 

 het bermbesluit wordt niet vaak toegepast omdat er heel wat misverstanden en 
onwetendheid is (vb. ecologisch beheerde bermen veroorzaken distelruigten, maar 
dit wordt juist bekomen door het klepelen van de bermen).  
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3 Problemen in de bermen 
 
In dit hoofdstuk worden de problemen geschetst die voorkomen in de bermen. Dit aan de 
hand van mijn case te Moorslede, bermbeheerplannen en interviews.  
 

3.1 Maaitijdstip 
 
Volgens het bermbesluit (2.1 Bermbesluit) mag er enkel een eerste keer gemaaid worden 
na 15 juni en een eventuele tweede maaibeurt na 15 september.  
 
Men mag wel vroeger maaien voor de verkeersveiligheid. In combinatie met ecologisch 
bermbeheer wordt er naast de veiligheidsstrook (1 maaibreedte) ook een strookje 
ongemaaide berm overgelaten, waardoor de in de berm levende dieren tijdens het maaien 
toch nog kunnen overleven. Het is dus moeilijk om op een smalle strook berm ecologisch 
bermbeheer te doen en die verkeersveilig te maken. De gemeente Bronckhorst (NL) raadt in 
hun bermbeheerplan aan om in een straal van 50 m vanaf het midden van een zijweg, 
kruisweg of T-punt de kruidachtige vegetatie lager te houden dan 80 cm voor de 
verkeersveiligheid (Bronckhorst, 2010).  
 
Men kan echter voor bepaalde types bermen een uitzondering van de maaidata aanvragen 
aan het ANB2 die bepaald worden via de determinatiesleutel van Arnout Zwaenepoel (4.2.1 
37 bermtypes). 
 

Tabel 1: Voordelen en nadelen van vroeg en/of laat maaien 
 (Zwaenepoel, Bevindingen bermbeheerplannen, 2015). 

 Vroeg maaien (half mei – 1 juni) Laat maaien 

Voordelen  Dominantie van grassen daalt  

 Verkeersveilig 

 Najaarsbloeiers zijn tot zaad 
gekomen 

Nadelen  Laatbloeiers kunnen geen 
zaad vormen 

 Hoge concurrentie grassen 

 Distels kunnen in zaad komen 

 
In de bovenstaande tabel (Tabel 1) zijn de voordelen en de nadelen weergegeven van het al 
dan niet vroeger of later maaien. Men dient dus per berm te bepalen wat het beste is. Indien 
er in een berm  teveel dominantie is van grassen is het aan te raden deze vroeger te maaien 
en indien deze verschraald is, om te schakelen naar een later maaitijdstip. 
 

3.2 Omploegen van een berm 
 
Landbouwers zien de bermen vaak als een plaats met veel ‘onkruid’ en als een plaats die ze 
minder kunnen benutten om opbrengsten te verwerven. Daarom gebeurt het vaak dat de 
berm wordt omgeploegd (zie ook Case te Moorslede). Toch heeft de berm heel wat nut voor 
de landbouwers (Leidraad bescherm de berm, 2013): 

 Een berm bevat veel biodiversiteit (bijen en hommels die zorgen voor bestuiving, 
biologische vijanden van schadelijke dieren in de landbouw); 

 Het verhinderen van erosie. Want als men de bermen omploegt verkrijgt men 
storingsvegetatie (zie plantenstrategie) die in het najaar volledig afsterft en geen 
grond meer kan vasthouden. 

 
  

                                                
2
 ANB = Agentschap Natuur en Bos 
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Omwille van deze gevolgen is het dus aan te raden dat de grond altijd bedekt is met 
plantengroei. Dit kan door enerzijds de inzaai van grassen of een gras/kruidenmengsel (van 
lokale oorsprong om floravervalsing3 te vermijden) en anderzijds door 
beheerovereenkomsten (Figuur 9). 
 

 
Figuur 9: Beheerovereenkomst 6 m (Leidraad bescherm de berm, 2013). 

Op Figuur 9 is een beheerovereenkomst te zien waarbij de landbouwer een strook van 6 niet 
bewerkt langs een waterloop. 
 
Indien de bovenstaande maatregelen nog niet helpen maakt men gebruik van een 
aanmaning om de berm te herstellen (Zonnebeke, 2015). Omdat er soms ook wel eens 
discussies ontstaan over de eigenlijke bermbreedte, gaat men oude kaarten (Blankenberghe, 
2015) of het GRB  gebruiken om de eigenlijke bermbreedte te gaan bepalen. Het GRB kan 
gebruikt worden omdat de bermbreedte bij de breedte van de weg behoort (Geerts, 2015). 
 

3.3 Biociden  
 
Het is bij wet verboden om biociden (herbiciden, insecticiden, fungiciden, enz.) te gebruiken  
in bermen (zie 2.1 Bermbesluit en 2.3 Decreet bestrijdingsmiddelen). Maar toch komen er 
biociden voor in de bermen wat zorgt voor bodemerosie, storingsvegetatie en het vaker 
moeten ruimen van grachten (taluds brokkelen gemakkelijker af). Dit kan te wijten zijn aan 
volgende oorzaken: 

 Excuus voor de bestrijding van distels. De bestrijding is echter perfect mogelijk met 
de maaidata uit het bermbesluit, want op die tijdstippen is er nog geen enkele 
inheemse distelsoort zaadrijp (Zwaenepoel, Werk aan de berm, 1998); 

 Gewasbeschermingsmiddelen gaan zich verplaatsen via de lucht, waardoor ze in de 
berm terecht komen(drift4). Een bufferstrook die men niet mag bewerken, 
driftreducerende doppen en een verbod op bespuitingen bij te hoge windsnelheden 
(15 km/h) kunnen hier een verschil in maken (Leidraad bescherm de berm, 2013). 

 Buurtbewoners en/of landbouwers willen zelf optreden tegen ‘onkruid’. Het is echter 
zo dat ze de uitbreiding van grassoorten stimuleren en de soorten die men wil 
bestrijden juist toenemen. Dit is te verklaren aan de hand van de plantenstrategieën. 

 
  

                                                
3
 Floravervalsing = Is het introduceren van planten die er oorspronkelijk niet thuishoren vb. duindoorn 

in stad Roeselare. 
4
 Drift = Een niet-gecontroleerde en ongewenste verplaatsing van een gewasbeschermingsmiddel of 

waterdruppeltjes via de lucht tot buiten het toepassingsgebied onder invloed van de wind 
(Nederlandstalige encyclopedie, 2015). 
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De plantenstrategieën: 
 
De plantenstrategie (Figuur 10) is een methode om uit te leggen waarom de planten in een 
berm gaan evalueren naar een goede berm of een slechte berm. De ideaalste vorm is deze 
met stress tolerante soorten (bv. koekoeksbloem, orchideeën, margriet, salie, enz.). Deze 
soorten zullen bijna nooit voorkomen in een berm tenzij deze voldoende breed is en niet in 
landbouwgebied of stedelijk gebied ligt.  

 
Indien men de berm teveel verstoort door deze 
om te ploegen of gebruik te maken van 
biociden, zal men verstoringsvegetatie 
bekomen (bv. herderstasje, straatgras, kleine 
brandnetel, vogelmuur, kleine veldkers, herik, 
gele ganzenbloem, klaproos, echte kamille, 
enz.) omdat deze planten houden van 
verstoring.  
Wanneer er maaisel en tuinafval in de bermen 
gestort wordt, dan bekomt men competitieve 
soorten (bv. gestreepte witbol, grote brandnetel, 
ridderzuring, witte dovenetel, boerenwormkruid, 
enz.). 

 
Figuur 10: CRS-plantenstrategie (Plant ecology, 2014). 

Indien men weet hoe de berm zal evolueren (door een goed inzicht in de plantendynamiek) 
kan men ook bepalen hoeveel het beheer zal kosten. Een beplanting met CS- strategen kost 
minder dan een beplanting met R- strategen (Technisch vademecum kruidachtigen).  
 

3.4 Gazonbeheer of het omvormen tot oprit 
 
In een dorpskern/stadskern komt gazonbeheer van bermen al vaker voor dan het platteland. 
Dit komt door de hogere bevolking en het feit dat het bermbesluit enkel geldig is buiten de 
bebouwde kom. Toch komt het op het platteland ook vaak voor (zie case Moorslede). 
 
In de gemeente Bronckhorst (Nederland) is het verboden om hindernissen te hebben (zoals 
keien, paaltjes, …) omdat dit de verkeersveiligheid schade kan berokkenen. De 
buurtbewoners mogen de berm langs hun eigendom maaien omwille van de betere 
zichtbaarheid als ze willen uitrijden (Niessink, 2015). Volgens de gemeente Aalst zou er een 
proces verbaal moeten opgesteld worden, maar dit is niet prioritair voor de politie (Geerts, 
2015).  
 
Veel andere gemeenten gaan hierop niet in, omdat ze toch geen ecologische berm kunnen 
verkrijgen in de buurt van woningen en omdat bewoners dit mogen omwille van hun 
veiligheid (Blankenberghe, 2015) (Oostkamp, 2015).  
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3.5 Exoten en dumping tuinafval 
 
Bewoners gaan hun tuinafval (gras, snoeiafval, groente- en fruitafval, …) soms dumpen in de 
bermen. Dit heeft volgende gevolgen: 

 ten eerste: het ruiger worden van de berm  met o.a. brandnetels en zuringsoorten; 

 ten tweede bevat het tuinafval vaak plantenresten die zich later massaal kunnen 
verspreiden in de bermen en die zo een exoot kunnen worden of zorgen voor een 
vertuining van het landschap (Figuur 11).  

 tot slot bestaat er ook nog het plantrecht5 waardoor er vaak planten zich gaan 
verspreiden in de bermen die er niet thuis horen. 

 
Tuinafval in de bermen wordt meestal ook aanzien als sluikstorten. Meestal kan dit gemeld 
worden op de websites bij de milieudienst. Nadat er een klacht ingediend is kan men op 2 
manieren reageren: 

 waarschuwing door de buurtbewoners aan te schrijven om dit te verwijderen, met 
meestal positieve resultaten (Avelgem, 2015) (Zonnebeke, e-mail onderzoek 
bermbeheerplannen, 2015). 

 het uitschrijven van een boete (vaak gasboete) beschreven in het politiereglement 
als men de daders kan identificeren. Bedragen kunnen gaan van 90 euro in 
Nederland (Bronckhorst) tot 250 euro in Vlaanderen (Zonnebeke, e-mail onderzoek 
bermbeheerplannen, 2015) (Deinze, 2015). 

 
Hoe een exoot bestreden moet worden is terug te vinden in het Technisch Vademecum 
invasieve uitheemse planten (natuur en bos, 2014). In de praktijk worden exoten vaak 
bestreden door de lokale rattenbestrijder bv. RATO6 (Kruishoutem, 2015) of door een sociale 
werkplaats (Wingene, 2015). 
 

 
Figuur 11: Verspreiding dovenetel en Italiaanse aronskelk, Moorslede. (Carlier) 

 
  

                                                
5
 Plantrecht = Gewoonterecht waarbij eigenaars van de aangrenzende percelen de wegberm mogen 

beplanten zonder dat ze deze zelf bezitten. 
6
 RATO = Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen 
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3.6 Distels 
 
De laatste jaren zijn er allerlei vragen over de geldigheid van de distelbestrijding omwillevan: 

 sterke veroudering; 

 invloed op flora door weinig soortenkennis tussen te bestrijden en zeldzame distels; 

 invloed op de fauna die van distels afhankelijk zijn voor voedsel of waardplanten; 

 de mechanisatie van de landbouw. 
 

3.6.1. Sterke veroudering 
 
De eerste distelverordeningen dateren immers van de periode voor mechanisatie in de 
landbouw. Dit omdat bij de handenarbeid de distels een grote bron van ongemak, tijdverlet 
en infecties (tetanus) teweeg bracht. Tegen tetanus was er vroeger geen remedie met 
overlijden tot gevolg (Cornelis & Hermy, 2002). Tegenwoordig kan men met de mechanisatie 
de distels in de landbouw gemakkelijk bestrijden. 
 

3.6.2. Flora 
 
In Vlaanderen zijn er 19 inheemse distelsoorten. Van die 19 komen er 10 voor in de Rode 
lijst van hogere planten met categorie uitgestorven, zeer zeldzaam of zeldzaam (Figuur 12). 
Deze zeldzaamheid van de distels is te wijten aan het feit dat de zeldzaamste het hardst 
lijken op de soorten die men moet bestrijden, waardoor een aantal soorten een achteruitgang 
gekend hebben of zelfs helemaal verdwenen zijn.  
 

 
Figuur 12: Lijst inheemse distelsoorten. (Cornelis & Hermy, 2002) 

Niet alleen de distels maar ook planten die lijken op distels zijn met uitsterven bedreigd. Zo 
heb je de kalketrip (Centaurea calcitrapa) en zaagblad (Serratula tinctoria) die enorm lijken 
op akkerdistel. Ook knoopkruid wordt vaak verward. 
  



Onderzoek bermbeerplannen   Expertisecentrum Groenmanagement VIVES Roeselare  17 

Silke Carlier  academiejaar 2014-2015   

3.6.3. Fauna  
 
De distelbestrijding treft de fauna die direct of indirect gebruik maakt van de bloeiende of 
zaadzettende distelsoorten, hetzij door afname van voedsel- of nectarbronnen (bv. honingbij, 
aardhommel, putter, veldleeuwerik, enz.), hetzij door vernietiging van waardplanten (bv. 
distelvlinder, distelzandvleugeltje). 
 

                  
   Figuur 13: Putter.(Veerman, 2011)   Figuur 14: Honingbij. (Vries, 2014)  

                             
Figuur 15: Distelvlinder.(G & Groenez, 2007)  Figuur 16: Veldhommel.(Coebergh, 2013) 

3.6.4. Mechanisatie  
 
Door de huidige landbouwmechanisatie is het voor een landbouwer veel eenvoudiger 
geworden om distels te bestrijden. Omdat de naburige omgeving soms iets milder is met de 
wetgeving, gaan de landbouwers meer herbiciden gebruiken.  
 
In Groot-Brittannië zijn de akker- en speerdistel opgenomen in de Weeds Act. Hierdoor kan 
het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel een bevelschrift sturen naar de gebruiker 
van de grond waarop een distelhaard aanwezig is. Dit bevel bevat het verhinderen van de 
verspreiding van de distels. Voorwaarden voor het bevel zijn: 

 de distelhaard moet een  aanpalend landbouwgrond te dreigen te infecteren; 

 de landbouwer en de eigenaar van de distelhaard hebben geen overeenkomst  
bereikt. 

Indien het bevel niet nageleefd wordt, dan zijn de ambtenaren van het ministerie gemachtigd 
om de distels door een loonwerker te laten bestrijden op kosten van de grondgebruiker 
(Cornelis & Hermy, 2002). 
 
3.3.3.1. Conclusie 

De distelwetgeving in België is al lang niet meer aangepast aan de moderne 
landbouwuitvoering. De verdelging van de tweejarige soorten (speerdistel, kale jonker en 
kruldistel) heeft vanuit landbouwkundig oogpunt weinig zin. De bestrijdingsplicht voor 
akkerdistels kan worden behouden op gronden in land- of tuinbouwgebruik en in een 
bufferzone rondom deze gronden (50 m). Aangezien distels vaak als een slecht onderhoud 
gezien worden, dient  elke wijziging van de wetgeving gepaard te gaan met een degelijke 
voorlichtingscampagne (Cornelis & Hermy, 2002).  
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3.7 Zwerfvuil 
 
Zwerfvuil zal altijd een groot probleem blijven in de bermen. Dit zorgt echter voor schade aan 
het milieu en kan veel maaischade veroorzaken aan maaimachines. Het zwerfvuil wordt 
daarom zoveel mogelijk verwijderd vlak voor het maaien. 
 
Voor de verwijdering van het afval doen gemeenten vaak beroep op verenigingen (bv. 
scholen, Natuurpunt) met behulp van subsidies. Maldegem heeft echter een MOP-team 
(Maldegem Ontzettend Proper). 
Vaak zijn blikvangers ook geen optie omdat er veelal ook ongewenst afval in gegooid wordt.  
 

 
Figuur 17: Zwerfvuilactie Natuurpunt Geraardsbergen. (Natuurpunt vult 40 zakken met zwerfvuil, 2012) 

3.8 Paaltjes en bomen 
 
Straatmeubilair kan men echter niet vermijden, het is noodzakelijk voor de veiligheid. Maar 
men kan het concentreren en combineren met elkaar. Zo kunnen reflectoren bv. 
gecombineerd worden met kilometerpaaltjes, verkeersborden met verlichtingspalen, enz. 
(Vademecum bermmaaisel). 
 
Bomen in de bermen kunnen het maaien ook belemmeren, maar mits voldoende afstand 
tussen de bomen (ongeveer 8 m) is het doenbaar om te maaien (Geerts, 2015). 
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Conclusie knelpunten:  
 
Sensibilisatie is van heel groot belang. 

 Richting burgers:  

 wees voorzichtig met groenafval, dit zorgt enkel maar voor verruiging met 
ongewenste planten zoals grote brandnetel en kleefkruid. 

 hooikoortslijders zijn gediend met bloemrijke bermen. De meeste bloemen 
hebben voor hun bestuiving insecten nodig omdat het stuifmeel te zwaar is 
waardoor de pollen niet in de lucht rondvliegen in tegenstelling tot 
grasstuifmeel dat enorm licht is. 

 Richting groenbeheerders: herbiciden kan men in vele gevallen vermijden door een 
correct en volgehouden maaibeheer. 

 Richting landbouw: niet productieve landbouwgrond vergt de nodige juiste aandacht. 

 Richting burgers en landbouw: Geef de functies weer van ecologisch bermbeheer 
(heel wat foutieve vooroordelen) en de gevolgen van biociden (campagne zonder is 
gezonder). Hierbij kan men vaak fauna betrekken zoals vlinders en bijen, waardoor 
zelfs ruigere delen hierdoor getolereerd kunnen worden door bepaalde inwoners.  

 
Uit ondervraging naar een aantal gemeenten blijkt dat er op bepaalde vlakken weinig 
draagkracht is (Oostkamp, 2015) om op te treden tegen sommige knelpunten zoals: 

 Het tegengaan van omploegen van een berm (geen boetes, soms wel een 
aanmaning voor het herstel ervan); 

 Gazonbeheer (wordt veelal toegestaan, omdat men bij bewoning vaak toch geen 
ecologische berm kan verkrijgen). 

 
Wat distels betreft zou er eigenlijk een herziening moeten komen van de wet. Dit omdat 
enerzijds de machines in de landbouw veel beter afgestemd zijn voor de bestrijding en 
anderzijds omdat er te weinig kennis is van determinatie waardoor zeldzame distels en op 
distel gelijkende soorten met uitsterven bedreigd zijn. 
 
Tot slot zal zwerfvuil voor altijd het grote knelpunt blijven in de berm. Maar dit is veelal te 
wijten aan de mentaliteit van de bevolking. 
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4 Methodiek opstellen beheerplan 
 

4.1 Voorbereiding 
 
Als er nog geen gegevens beschikbaar zijn van de bermen is het altijd aan te raden om eerst 
een Quickscan te maken van de bermen. Hierbij wordt er rondgereden in een auto en 
gekeken waar er potentieel waardevolle bermen aanwezig zijn.  
 
Verder kunnen volgende kaarten ook aangeraden zijn (Roobroeck, 2014-2015): 

 Bodemkaart: zorgt ervoor dat men weet welke soortensamenstelling men kan 
verwachten. Maar vaak is het zo dat een gemeente bijna helemaal dezelfde grond 
heeft met kleine verschillen of dat de bodem zodanig beïnvloed is door 
bodemverdichting, pesticidengebruik, enz. 

 BWK: heeft een overzicht van de meest voorkomende soorten met hun waardering; 

 Toeristische kaarten: bv. fiets- en wandelroutes zijn de beste plaatsen om een 
botanisch waardevolle berm te creëren vanwege de esthetische waarde voor de 
bezoekers. 

 Overstromingsgevoelige gebieden: als een berm veel overstroomt, is dit vaak met 
stikstofrijk water met een vegetatie die veel stikstof nodig heeft als gevolg(vb. grote 
brandnetel) 

 Landbouwgebruikspercelen: bermen langs weiland worden meer bedreigd dan langs 
akkerland. 

 Historische kaarten (bv. Ferraris): Deze kaart is een weergave van waar er vroeger 
een bos (bv. knotbomenrij, heg, enz.) of kleine landschapselementen waren. Indien 
er tijdens de inventarisatie een relictsoort gevonden wordt (bv. adelaarsvaren) kan er 
met grote zekerheid gezegd worden dat er hier vroeger een bos was. 

 
Tot slot worden de fiches opgemaakt van de  biotische en abiotische/technische kenmerken 
die op terrein ingevuld worden: 
 

Tabel 2: Fiche biotische kenmerken (Zwaenepoel, Werk aan de berm, 1998). 

Biotische kenmerken 
 

 Straatnaam: 

 Plaatsaanduiding: GPS coördinaten 

 Aanduiding lengte en oppervlakte vegetatietypes: vb. volledig vlak (300 m lang x 2 m 
breed) 

 Datum:  

 Bermtype: vb. dolle kervel-ijle draviktype (type 7) 

 Soortenlijst:  

 Dominante soorten bv. ijle dravik, boerenwormkruid 

 Bloeiaspectbepalende soorten: bv. boerenwormkruid 

 Zeldzaamheden 

 Overige grassen bv. gestreepte witbol, gewone kropaar 

 Mossen bv. gewoon dikkopmos 

 Overige kruiden vb. sint-janskruid, gewoon biggekruid, smalle wikke, kleine 
ooievaarsbek 
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Tabel 3: Fiche abiotische en technische kenmerken. (Zwaenepoel, Werk aan de berm, 1998) 

 Abiotische en technische kenmerken: 
 

 Straatnaam: 

 Plaatsaanduiding:  

 Datum: 

 Bodem: 

 Helling:  

 Expositie (hellingsgraad): 

 Bermbreedte: 

 Hindernissen: bv. aanplant populieren met tussenafstand 15 m, veel zwerfvuil 

 Aangrenzend wegdek:  

 Aangrenzend biotoop: sloot, weiland, akkerland, bos, enz. 

 Huidig beheer:  

 Aangewezen maaitijdstip- en frequentie: bv. eind september om bloeiaspect 
boerenwormkruid te behouden 

 Voorziene werken: bv. sloot schonen, populieren kappen 

 
De gemeente Zwevegem gebruikt voor deze inventarisatie een ander formulier. Dit is terug 
te vinden in bijlage (zie 12.5. Inventarisatieformulier Zwevegem). 
 

4.2 Inventarisatie van natuurwaarden en randvoorwaarden 
 
Tijdens de inventarisatie worden zowel de biotische als de abiotische en technische 
kenmerken geïnventariseerd (zie 4.1 Voorbereiding.). Voor deze inventarisatie kan men de 
volgende middelen gebruiken: pen en papier, mobiele toestellen (bv. Ipad) of een GPS. 
 
In de WVI in Brugge gebruikt men het GPS-toestel Geoexplorer 6000 series waarop de 
locatie wordt ingegeven van de zeldzaamste planten met hun naam. Dit toestel kan meer 
satellieten bereiken waardoor de nauwkeurigheid tot ongeveer 10 cm kan gaan. De 
gegevens van hun inventarisatie wordt pas achteraf in GIS gestoken (zie bijlage 1: interview 
met Arnout Zwaenepoel). 
 
Het tijdstip: 

 Juni: indien men maar 1 keer kan inventariseren, aangezien de meeste 
plantensoorten dan bloeien; 

 Het beste is om twee inventarisaties uit te voeren namelijk tijdens het voorjaar (april- 
mei) en in de zomer (juni- augustus), maar is financieel meestal niet haalbaar; 

 Indien het gaat om de actualisatie van een bestaand bermenbeheersplan, dan wordt 
er best geïnventariseerd in dezelfde periode als de voorafgaande inventarisatie om te 
kunnen vergelijken. 

 

4.2.1. Methoden voor de indeling van wegbermtypes 
 
Er zijn 3 verschillende methoden om de wegbermen te typeren, namelijk: 

 Methode volgens Arnout Zwaenepoel: 37 bermtypes die rekening houden met 
waardevollere planten. Dit wordt best voor elk vegetatietype in een straat gedaan (bv. 
gracht, bos, akker, grasland, enz.) (Zwaenepoel, Werk aan de berm, 1998); 

 Methode volgens het Vlaams Gewest: dit is eenvoudiger voor het beheer, maar houdt 
weinig rekening met waardevolle planten (Zwevegem, bermbeheerplan, 1998); 

 Indeling volgens de plantengemeenschappen: methode van het Vlaams Gewest 
gecombineerd met indeling van het GNOP van Denderleeuw (Geerts, 2015) 
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4.2.1.1. 37 bermtypes 

“De sleutel met de 37 bermtypes is een wetenschappelijk product, gemaakt op basis van een 
computerclustering met het programma TWINSPAN, waarbij aan- of afwezigheid van een 
soort gebruikt wordt, maar ook andere gegevens zoals de bedekking van die soorten”. Elke 
sleutel bevat telkens de meest typerende plantensoorten voor een bepaald bermtype en/of 
milieu (Zwaenepoel, Werk aan de berm, 1998). 
 
Werking van de sleutel: 

 Stap 1: a.d.h.v. de typerende plantensoorten en de tekst met milieu indicatoren 
erboven kan het vervolgnummer bepaald worden tot aan het juiste bermtype. Met het 
juiste bermtype kan er achteraan het boek bij het  bermtype gekeken worden welk 
beheer er vereist is (Figuur 18: Determinatiesleutel. Figuur 18); 

 Stap 2: soms is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen beide kolommen, 
daarom zijn er enkele hulpstukken: 

 Het bedekkingspercentage (bv. 28/0 -> 28 % bedekking in het linkse type en 0 
% in het rechtse type; 73/27 -> 73 % in het linkse type en 27 % in het rechtse 
type (Figuur 18); 

 Indien je hiermee nog niet tot een besluit geraakt kan men de 2de sleutel 
gebruiken achteraan in het boek “werk aan de berm pag. 235-252”. Men 
bekijkt hierbij het bermtypenummer van alle planten en bekijkt van welk type 
men de meeste nummers heeft (Figuur 19); 

 Het is echter wel zo dat het dan  echt moeilijk begint te worden, daar het 
beheer voor deze bermtypes dicht bij elkaar liggen (Zwaenepoel, Bevindingen 
bermbeheerplannen, 2015). 

 

  
Figuur 18: Determinatiesleutel. (Zwaenepoel, Werk aan de berm, 1998) 
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Figuur 19: Sleutel 2 (Zwaenepoel, Werk aan de berm, 1998). 

Beheer: 
 
In Vlaanderen hebben we grotendeels zandleemgrond. De volgende types met hun beheer 
komen hier veelal voor (Bermbeheerplan Anzegem, 2011) en (Zwaenepoel, Werk aan de 
berm, 1998): 

 Zevenblad-ridderzuring-type (6): 2 keer maaien per jaar (15 juni en 15 september) 

 Dolle kervel-ijle dravik-type (7): 1 keer maaien (eind september) 

 Fijne kervel-glanshaver-type (21): 2 keer maaien per jaar met afvoer (15 juni en 15 
september) 

 Scherpe boterbloem-rode klaver-type (14): 2 keer maaien per jaar met afvoer (half juli 
en eind september of later) 
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4.2.1.2. Bermtypering volgens beheer 

Het Vlaamse Gewest hanteert een systeem met 7 bermtypes. Dit is eerder beperkt, maar 
met een uitgebreide planteninventarisatie per berm zeer goed en vlot bruikbaar. De indeling 
omvat (Bermbeerplan Oosterzele, 2013): 

 grazige bermen7 op zeer voedselrijke bodem; 

 grazige bermen op matig voedselrijke bodem; 

 grazige vegetatie op voedselarme bodem; 

 grazige vegetatie op verstoorde bodem; 

 ruigtevegetatie; 

 heidevegetatie; 

 houtachtige vegetatie. 
 

1) Grazige bermen op zeer voedselrijke bodem 
Zeer voedselrijke bermen zijn meestal gelegen in onbeheerde zones, bermen in 
intensief landbouwgebied en sterk gefragmenteerde bermen door bebouwing. 
 
Beheer (Bermbeerplan Oosterzele, 2013): 

 2 x per jaar maaien en afvoeren volgens het bermbesluit indien er geen 
continue verstoring is. De biomassa zal hierdoor dalen en de biodiversiteit zal 
stijgen.  

 Soms kan het aangewezen zijn de eerste maaibeurt te vervroegen naar eind 
mei/begin juni, waardoor de dominante soorten in groei geremd zijn, wat ten 
voordele komt voor minder concurrentiële soorten. 

 Bij de sterke versnippering van de bermen gaat men de bermen niet 
ecologisch gaan beheren, omdat ze waarschijnlijk zullen verdwijnen door de 
bewoners. 

 
2) Grazige bermen op matig voedselrijke bodem  

Bij deze types is er meer soortenrijkdom dan op zeer voedselrijke bodem. Omwille 
van hun grote biomassaproductie kan er snel verdere verruiging optreden bij een 
slecht beheer (Zwevegem, bermbeheerplan, 1998). 
 
Beheer: 

 Verschralen door 2 x per jaar te maaien en af te voeren. Er wordt best later 
gemaaid, zodat interessante soorten nog zaad kunnen vormen (bv. 
rapunzelklokje, bijenorchis, enz.). 

 Langs bredere bermen kan men voor de fauna tijdens de eerste maaibeurt 
enkel 1 strook maaien (begin juli) en tijdens de tweede maaibeurt (begin 
oktober) het overige. 

 
3) Grazige vegetatie op voedselarme bodem  

De soortendiversiteit in dit bermtype is het hoogst, maar het komt slechts zelden voor. 
Enkele indicatorsoorten zijn gewoon biggekruid, vlasbekje, sint-janskruid (Zwevegem, 
bermbeheerplan, 1998). 
 
Beheer:  

 1 x per jaar maaien om invoer van meststoffen en neerslag uit te lucht te 
compenseren; 

 Er wordt voldoende laat gemaaid zodat alle zomerbloeiers in zaad kunnen 
komen. 

                                                
7
 Grazige bermen = bermen die begroeid zijn met grassen en kruidachtige vegetaties (Vademecum 

bermmaaisel) 
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4) Grazige vegetatie op verstoorde bodem 
Dit is een type die  vaak voorkomt door verstoorde stroken door landbouwactiviteit , 
sluipverkeer of na werken aan ondergrondse leidingen. Hoe breder de berm, hoe 
minder de verstoring een invloed heeft. Er komen op deze gronden 
storingsvegetatie/ruderale soorten voor zoals akkerdistel, grote brandnetel, 
varkensgras, tuinbingelkruid die zich kunnen uitzaaien naar omliggende percelen. 
Maar door het massaal optreden van enkele bloemrijke soorten zoals grote klaproos 
en echte kamille kunnen deze bermen enorm attractief zijn. 
 
Beheer: 

 2 x per jaar maaien en afvoeren om te verschralen; 

 Zorgen dat de vegetatie zich sluit, waardoor deze soorten verdwijnen 
 
5) Ruigtevegetatie 

Dit zijn graslanden die niet meer gemaaid worden en hierdoor bestaan uit hoger 
opgroeiende vaak bloemrijke kruidensoorten zoals moerasspirea, echte valeriaan, 
poelruit, kattenstaart, enz (Figuur 20). Dit type is enorm waardevol voor fauna bv. 
brandnetels zijn waardplanten voor talrijke vlinders; de zaden worden opgegeten door 
zaadetende vogels. 

 

 
Figuur 20: Ruigtevegetatie met moerasspirea en wilgenroosje. (Smulders) 

6) Houtachtige vegetatie 
Beheer: 

 jonge bomen/struiken vrijstellen en maaien in de eerste meter; 

 extensief maairegime als de bomen/struiken voor voldoende schaduw zorgen, 
met een daling van de biomassaproductie als gevolg. 

 
7) Bermen gelegen in een bos 

Beheer: 

 opsnoeien van bomen; 

 nulbeheer van maaien door zeer sterke overbeschaduwing. 
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4.2.1.3. Indeling volgens plantengemeenschappen 

In het bermbeheerplan van Aalst werd de volgende indeling gebruikt door de universiteit 
ecologie in Antwerpen: 

1) smalle bermen langs akkers. Deze bermen die vaak verstoord worden, kunnen 
aantrekkelijk zijn door grote klaproos, korenbloem, soorten die verdreven werden uit 
de akker. Meestal zijn ze minder waardevol, maar kunnen ze wel zeldzame 
akkeronkruiden bevatten; 

2) bermen met een verstoringsvegetatie. Kenmerkende soorten: grote klaproos, echte 
kamille, bijvoet, akkerdistel, klein kruiskruid, gewone raket 

3) bermen van het glanshaververbond: grazige bermen met dominantie van glanshaver, 
kropaar, gewone witbol, beemdlangbloem, gewoon struisgras en scherpe boterbloem 

4) kruidenrijkere, minder bemeste bermen van het glanshaververbond met veldlathyrus, 
knoopkruid, margriet, gewone hoornbloem, veldzuring, rolklaver, margriet, vogelwikke 

5) drogere kruidenrijkere bermen met boerenwormkruid, bijvoet, wilde peen, 
duizendblad, St. Janskruid en grassen uit type 3 

6) zeer voedselrijke en stikstofrijke bermen: grote brandnetel, kleefkruid, ridderzuring, 
kruldistel, zevenblad en haagwinde 

7) bermen met verschillende schaduwplanten: bosandoorn, stinkende gouwe, 
akkerkool, geel nagelkruid, robertskruid, zevenblad 

8) bermen van het moerrasspirea-verbond met moerasspirea, moesdistel, valeriaan, 
grote kattestaart, moerasandoorn, harig wilgenroosje, engelwortel; soms verruigd met 
dominantie van grote brandnetel en harig wilgenroosje 

9) natte bermen met riet en egelskop 
10) bermen met al dan niet lage bomen zodat er een vorm van houtkant ontstaat 
11) bermen met reuzenpaardestaart (Aalst, 1996) 

 
Conclusie: 
 

Methode met de 37 bermtypes van Arnout Zwaenepoel 

Voordelen Nadelen 

 Houdt rekening met zeldzame 
planten 

 Houdt rekening met de zaadvorming 

 Vergt enorm veel plantenkennis 

 Vergt veel tijd 

 Nadien moeten de types 
vereenvoudigd worden voor het 
beheer. 

 

Methode van het Vlaamse Gewest 

Voordelen Nadelen  

 Vergt minder tijd 

 Basis aan plantenkennis nodig 

 Weinig vereenvoudiging nodig 

 Houdt weinig rekening met 
zeldzame planten  

 Houdt weinig rekening met de 
zaadvorming 

 

Methode met de plantengemeenschappen 

Voordelen Nadelen 

 Goed overzicht voor de nodige 
machine (ruigte al dan niet) 

 Meer plantenkennis vereist dan de 
methode voor het Vlaamse Gewest 

 
De methode van Arnout Zwaenepoel vergt veel tijd indien je er niet mee vertrouwd bent. 
Voor mensen die niet vertrouwd zijn met de methode is het bijgevolg aan te raden om eerst 
een selectie te maken van de waardevollere bermen (zeldzame flora, weinig verstoring, enz.) 
om de alternatieve maaidata te bepalen. De andere maaidata zullen meestal overeen komen 
met het bermbesluit. 
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4.3 Verwerking inventarisatiegegevens  
 
Resultaten van de inventarisatie kunnen besproken worden via (Roobroeck, 2014-2015): 

 soortenlijst; 

 rode lijstsoorten, overige zeldzame soorten en relictsoorten; 

 vegetatietypes van de wegberm; 

 waardering. 
 

4.3.1. Soortenlijst  
 
De bespreking van de soorten gebeurt het best door deze te vergelijken met het aantal 
voorkomende soorten in Vlaanderen. Indien moeilijk worden cijfers meegegeven van 
naburige gemeenten. Er kan meestal een onderverdeling gemaakt worden tussen: 

 Kruidachtige vegetatie: gesloten begroeiingen op voedselrijke tot matig voedselarme 
standplaatsen (ruderale en soortenrijkere vegetaties) op vrij stabiele en matig 
beïnvloede bermen.  
Vaak komen er ook heel wat adventieve en verwilderde soorten zoals zonnebloem, 
tuingoudsbloem, doornappel, luzerne, kanariezaad, enz. (Zwevegem, e-mail 
onderzoek bermbeheerplannen, 2015). 

 Pioniers- en storingsvegetatie: op kale en verstoorde bodems. Deze zijn terug te 
vinden in akkerbouwgebieden, waar men vaak moet uitwijken of plaatsen waar men 
nieuwe kabels heeft gelegd. Voorbeelden hiervan zijn akkerdistel, tuinbingelkruid, 
hondspeterselie, zwarte nachtschade, akkermelkdistel, gewone melkdistel, grote 
klaproos, echte kamille, kaal knopkruid. 
 

4.3.2. Rode lijstsoorten, overige zeldzame soorten en relictsoorten 
 

 Rode lijstsoorten: geeft weer of soorten zeldzaam zijn al dan niet. Deze lijsten worden 
opgemaakt door het INBO. 

 Overige zeldzame soorten: ecologisch interessante soorten die als een indicatie 
dienen voor een interessante ecologische omstandigheid. 

 Relictsoorten: bv. gewone salomonszegel, adelaarsvaren, enz. als indicatie voor een 
vroeger bos. 
 

4.3.3. Vegetatietypes van de wegberm 
 
Hierbij wordt er een omschrijving gegeven van de bermtypes die voorkomen in de 
gemeente/stad waar de inventarisatie is gemaakt. Het kan interessant zijn om een 
vergelijking te maken met de omringende gemeenten.  
 

4.3.4. Waardering  
 
Op basis van de inventarisatie van de wegbermen, hun zeldzaamheid, rode lijstsoorten en 
relictvegetatie wordt er een toekenning gedaan aan de bermen. Deze toekenning bestaat uit 
de categorieën: 

 zeer waardevol: bermen die gelegen zijn in een stabiel voorkomen van zeldzame 
en/of kwetsbare plantensoorten. Hierbij is ecologisch bermbeheer prioritair; 

 waardevol: hierbij is her op heden een gevarieerde en waardevolle vegetatie 
aanwezig. Het behouden en/of verder ontwikkelen is dan ook verantwoord; 

 minder waardevol met herstelpotenties: bermen die op heden minder waardevol zijn, 
maar die door hun ligging mits een natuurgericht beheer naar een waardevolle berm 
kunnen evolueren. 
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4.4 Visievorming  
 
Een visie schetst het beeld van de richting die de gemeente moet inslaan voor het beheer. 
Men moet hierbij kijken naar het bermbeheer zelf (inwendig beheer) en het uitwendig beheer 
(Roobroeck, 2014-2015). 
 

4.4.1. Inwendig beheer 
 
Het bermbeheerplan zelf: 

 de (zeer) waardevolle8 bermen moeten behouden en indien nodig versterkt worden; 

 bermen met relicten moeten terug hersteld worden, zodat de oorspronkelijke 
vegetatie gestimuleerd wordt; 

 de kwaliteit van minder waardevolle bermen zal verhoogd worden langs recreatieve 
wegen (bv. fietsknopenroute, wandelroute, enz.); 

 het aantal bloeiende planten omhoog trekken voor het esthetisch aspect en voor de 
fauna (cruciaal als voedselbron voor veel ongewervelde). 

 

4.4.2. Uitwendig beheer  
 
Hierbij wordt er gekeken naar de omgeving: 

 Wegonderhoud (Zwevegem, bermbeheerplan, 1998): 

 Het strooien van zout langs de wegen kan soms negatieve gevolgen hebben 
voor de bermvegetatie. Men maakt beter gebruik van nat zout dan droog zout; 

 Als er continue bodemdeeltjes aangevoerd worden zorgt dit voor een 
ophoping van strooisel, waardoor de goede afwatering in het gedrang komt. 
Hiervoor dient men een deel af te plaggen, wat bijgevolg een positief effect 
kan verkrijgen bij zeer voedselrijke bermen. Het afplaggen gebeurt bij 
voorkeur in het vroege voorjaar of tijdens de zomerperiode, omdat de hergroei 
van de vegetatie snel verloopt en de kans op erosie beperkt blijft (Leidraad 
natuurtechniek: ecologisch bermbeheer).  

 wegverkeer (Zwevegem, bermbeheerplan, 1998): 

 indien de weg er slecht bijligt gaan auto’s en voetgangers de berm gebruiken 
om de weg te vermijden. In zo’n gevallen is het beter om de weg te voorzien 
van een (gedeeltelijke) verharding, maar op een wijze die het minst schade 
toebrengt en die ruimte laat voor vegetatieontwikkeling; 

 ruimen van beken en grachten (Zwevegem, bermbeheerplan, 1998): 

 baggerspecie wordt dikwijls op de bermen van de naastliggende wegen 
gestort, wat leidt tot een verruiging van de bermen met soorten zoals grote 
brandnetel, harig wilgenroosje en rietgras. Om dit tegen te gaan moet men de 
baggerspecie zoveel mogelijk op de landbouwgrond deponeren of meteen 
afvoeren; 

 indien de waterkwaliteit goed is, kan de baggerspecie wel een bloemrijke 
ruigtekruidenvegetatie opleveren met echte valeriaan en moerasspirea.  

 afschermen van terreinen tegen ongewenste invloeden: 

 Bufferstrook van 1 m breed om drift van biociden te vermijden langs grachten; 
  

                                                
8
 (zeer) waardevolle bermen = Dit zijn bermen met zeldzame planten (vb. oude bosplanten) en/of 

weinig invloeden van buitenaf (vb. bredere berm). (Zwaenepoel, Bevindingen bermbeheerplannen, 
2015) 
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4.5 Verwerking van het maaisel 
 
Het maaisel dient steeds verwerkt te worden volgens de ladder van Lansink (Figuur 21). 
Volgens dit principe moet je zoveel mogelijk proberen om afval te vermijden (bv. door te 

verschralen, bekom je na verloop van tijd 
minder biomassa uit), hergebruik (door 
veevoeder, compost, enz.), energie (biogas), 
verbranden, en uiteindelijk te storten (enkel 
verantwoord als er enorm hoge hoeveelheden 
afval tussen het maaisel zit). 
Composteren van het maaisel lijkt de beste 
oplossing, om transportkosten te drukken. In 
een 8 tal maanden kan men een 
hoogwaardige compost verkrijgen. 
 

Figuur 21: De ladder van Lansink. (Geeraerts) 

De keuze van de machine is ook bepalend voor de verwerking van het maaisel. Indien het 
maaisel voldoende structuur heeft kan dit gemakkelijk opgeraapt worden en is het geschikt 
om te hooien of te composteren. Maar indien het maaisel fel verkleind wordt (klepelmaaier), 
is het moeilijker op te rapen en komt het eerder in aanmerking voor vergisting. 
 

4.5.1. Veevoer  
 
Voor het gebruik als veevoer moet het maaisel aan de volgende vereisten voldoen 
(Vademecum bermmaaisel): 

 Geen stof en bodemdeeltjes bevatten (geen directe afzuiging bij het gebruik van een 
maai -zuigcombinatie); 

 Het maaisel moet zo weinig mogelijk zwerfvuil bevatten; 

 De eerste maaiperiode is het beste, omdat de voederwaarde daalt naarmate het 
seizoen vordert; 

 Maaisel afkomstig van verruigde bermen is niet interessant als veevoeder vanwege 
de lage voederwaarde. 
 

Er zijn 3 methoden voor de verwerking als veevoer, namelijk: vers, hooi en kuilvoer 
(Vademecum bermmaaisel) .  

 Vers: de eerste maaibeurt is het ideaalst 

 Hooi: hierbij moet het maaisel lang zijn en moet de periode tussen het maaien en het 
afvoeren zo kort mogelijk te zijn. Het maaisel wordt best regelmatig geschud om 
vocht te verliezen. Van belang is dat er 4 dagen droog weer vereist zijn. 

 Kuilvoer: hierbij kan men nat of halfdroog maaisel verwerken en/of verkleind maaisel. 
Door het inkuilen treedt er een gedeeltelijke anaerobe vergisting op en wordt er 
melkzuur gevormd, wat de verdere afbraak van het materiaal blokkeert zodat het 
langer houdbaar is. 
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4.5.2. Compost  
 
Bij compostering wordt organisch materiaal door micro-organismen in aanwezigheid van 
voldoende zuurstof omgezet naar een stabiele, humusrijk eindproduct. Tijdens dit proces 
komt er warmte-energie (60-80°C) vrij, waardoor de ziektekiemen en onkruidzaden gedood 
worden (Vademecum bermmaaisel). Dit wordt o.a. toegepast bij de gemeente Aast, maar er 
wordt nog gekeken naar een alternatief (Geerts, 2015). 
 
Compost biedt een interessant eindproduct aan (een humusrijke organische 
bodemverbeteraar) en zorgt ervoor dat het volume bermmaaisel verkleind wordt tot een 
zesde.  
 
Maar bij de compostering van bermmaaisel zijn er een aantal vereisten aan het bermmaaisel 
opgelegd (Vademecum bermmaaisel): 

 Het maaisel dient zo droog mogelijk te zijn (meestal bevatten ze veel vocht wat 
verholpen kan worden door voorcompostering). 

 Maaisel afkomstig van maai-zuigcombinaties bevatten veel gronddeeltjes, wat leidt 
tot een laag gehalte organische stof van de compost; 

 Het zwerfvuil dient voor het maaien verwijderd te worden; 

 Het maaisel moet binnen de 10 dagen op het composteerbedrijf toekomen. Indien het 
later toekomt zal het biologisch proces moeilijker op gang komen, wat meer 
geurhinder met zich mee zal brengen. 
 

4.5.3. Vergisting 
 
Hierbij wordt het bermmaaisel in afwezigheid van zuurstof afgebroken door micro-
organismen, waardoor er biogas ontstaat. Dit biogas kan dan gebruikt worden als brandstof 
in gasmotoren voor de productie van elektriciteit. 
 
Vergisting kan een alternatief zijn voor het bermmaaisel dat kwalitatief niet in aanmerking 
komt voor compostering (hoog vochtgehalte, weinig structuur, enz.). Bovendien kan de 
verwerking van het maaisel meer verspreid worden in tijd, vermindert het volume aanzienlijk 
en wordt er op een duurzame wijze energie geproduceerd (Vademecum bermmaaisel). 
 
Ook hier zijn er weer een aantal vereisten waaraan het bermmaaisel moet voldoen 
(Vademecum bermmaaisel): 

 Zo weinig mogelijk zwerfvuil bevatten; 

 Het maaisel van de eerste maaibeurt heeft een groter biogaspotentieel dan maaisel 
van de tweede maaibeurt; 

 Het maaisel mag geen grote zandfractie bevatten (nadeel bij klepelmaaier), daarom 
is het aan te raden om hiervoor een cirkelmaaier te gebruiken; 

 Maaisel van voedselrijke bodems heeft een hoger biogaspotentieel.  
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4.6 Beheerrichtlijnen 
 
Een beheerrichtlijn is een geheel van acties die nodig zijn voor het realiseren van een 
beheertaak (Roobroeck, 2014-2015). 
 

4.6.1. Maaidata 
 
De maaidata zijn afhankelijk van de bermtypes, omdat planten de mogelijkheid moeten 
krijgen om in zaad te komen. De maaidata worden weergegeven op een overzichtelijke 
beheerkaart (Figuur 22) gemaakt in GIS. Belangrijk is om hierbij rekening te houden met de 
praktische haalbaarheid van de maairoutes (bermen mogen niet te verspreid liggen).  
 

 
Figuur 22: Beheerkaart Anzegem (Bermbeheerplan Anzegem, 2011). 

In het algemeen wordt er pas gemaaid na de zaadvorming van de voorjaarsbloeiers en als 
de grassen bloeien. Maar voor bepaalde bermtypes moet er juist later of vroeger gemaaid 
worden. Zo kan er bij een teveel aan grassen vroeger gemaaid worden, zodat er veel 
biomassa weggenomen kan worden. Naarmate de bermen verschralen kan men dan 
overschakelen naar een later tijdstip.  
 
De volgende algemene regel kan toegepast worden: 

 Schrale graslanden: eind september/oktober 

 Voedselrijke graslanden: tweede helft van juni of begin juni en september/oktober 

 Minder voedselrijkere hooilanden en natte schraallanden: juli-augustus 

 Droge schraalgraslanden: september-oktober 

 Zeer voedselrijke graslanden: mei en juni 
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4.6.2. Maaifrequentie 
 
De maaifrequentie is afhankelijk van de productie van de planten en de hoeveelheid 
voedingsstoffen die aan de bodem worden toegevoegd. Als algemene stelregel geldt dat: 

 < 1 keer maaien: aller-schraalste vegetaties, zoomvegetaties of ruigtevegetaties (12 
types van de 37); 

 1 à 3 keer maaien: gazonbeheer (3 types van de 37); 

 2 keer maaien: voor 17 van de 37 bermtypes. 
 
Belangrijk bij een ecologisch bermbeheer is dat er nog een klein strookje ruigere, minder 
intensief gemaaide strook overblijft. Dit is noodzakelijk voor insecten zoals vlinders, maar 
ook voor kleine zoogdieren. Deze strook wordt dan gefaseerd gemaaid om de 3 jaar. 
 

4.6.3. Afvoer maaisel 
 
Belangrijk is dat het maaisel binnen de 10 dagen wordt opgeraapt. In deze tijdsperiode kan 
enerzijds het zaad narijpen, maar treedt er anderzijds ook een gewichtsverlies op van zo’n 
30 % wat zorgt voor een vermindering van de kostprijs. Indien het verschralend beheer wordt 
volgehouden kan er bovendien na 3 jaar een productievermindering optreden van zo’n 50 %. 
(Zwevegem, bermbeheerplan, 1998).  
 
Maar doordat er minder kwaliteitsvolle machines gebruikt worden, is het aan te raden om het 
maaisel meteen weg te nemen. Bv. indien er een klepelmaaier ingezet geweest is wordt het 
moeilijk om het maaisel nog volledig op te rapen na 10 dagen, waardoor er veel biomassa 
blijft liggen. Het maaisel moet altijd naar een erkend verwerkingsbedrijf gestuurd worden 
(Zwaenepoel, Bevindingen bermbeheerplannen, 2015).  
 

4.6.4. Tips voor een goed eindbeeld 
 
Voor een goed eindbeeld van de berm dient de maaihoogte ingesteld te worden op een 
hoogte van 5 à 8 cm (hierdoor wordt de meeste biomassa weggenomen). Maar in de praktijk 
is te zien dat het resultaat mits de juiste maaihoogte ook afhangt van de ervaring van de 
chauffeur, de bermhelling, de vegetatie, de weersomstandigheden en de snelheid waarmee 
er gereden wordt (5 à 10 km/uur). 
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4.6.5. Maaimachines 
 
Onderstaande machines kunnen ingezet worden bij het beheren van de bermen. De 
voordelen en de nadelen worden telkens besproken. De gebruikte machines moeten zo 
gekozen worden dat ze geen beschadiging toebrengen aan de zode en dat het maaisel 
gemakkelijk af te voeren is (Zwevegem, bermbeheerplan, 1998). 
 

1) Klepelmaaier (Figuur 23): 

 Wat? Is een machine die de vegetatie afslaat en gaat verbrijzelen. 

 Nadelen: 
- Het maaisel is achteraf moeilijk te verwijderen, wat zorgt voor een 

dikke strooisellaag met verstikking van onderliggende planten tot 
gevolg; 

- Het toestel zorgt voor een vertraging van de hergroei en de bloei; 
- Grassen zijn beter bestand tegen het afslaan, waardoor er op termijn 

meer grassen en minder kruiden in de berm staan; 
- Verwerking van het maaisel is moeilijk doordat het te fijn en te veel 

samengedrukt is, en een te hoge hoeveelheid aan grond bevat. 

 Voordelen: 
- Weinig gevoelig voor vreemde voorwerpen; 

 Tips: Indien deze machine toch ingezet wordt dient men een 
opzuigcombinatie te maken, waarbij het maaisel direct opgezogen wordt.  

 
Figuur 23: Klepelmaaier (Vandaele). 

2) Maaibalk (Figuur 24): 

 Deze machine is minder geschikt voor wegbermen omdat ze zeer gevoelig 
zijn voor vreemde voorwerpen en gemakkelijk verstopt kunnen geraken. Ze 
zijn eerder van toepassing voor natuurgebieden. 

 
Figuur 24: Maaibalk (Tractorfan). 
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3) Schijvenmaaier (Figuur 25): 

 Wat? Is een machine die het gas onderaan afmaait door horizontaal 
draaiende snijvlakken die aan hoge snelheid ronddraaien. 

 Nadelen: 
- Kan vreemde voorwerpen rondslingeren (er dient hiervoor weinig 

zwerfvuil te zijn en steentjes); 
- De machines zijn gevoeliger voor beschadiging dan een klepelmaaier; 
- Het terrein dient redelijk effen te zijn, zodat de messen de grond niet 

raken. 

 Voordelen: 
- Maaisel wordt goed afgesneden en behoudt zijn structuur; 
- De kruidachtige vegetatie gaat vlugger herstellen van een maaibeurt; 
- Het maaisel kan achteraf gemakkelijk opgehaald worden of direct via 

een zuiginstallatie; 
- Indien het maaisel nog een aantal dagen blijft liggen (maximum 10 

dagen) kan de kostprijs gereduceerd worden tot een vierde; 
- Het maaisel kan verwerkt worden voor compost of vergisting; 
- De machines zijn onderhoudsarm. 

 Tips: Men kan ook een cirkel(slag)maaier toepassen. Dit is een robuustere 
versie van de schijvenmaaier (kan ingezet worden bij ruigere vegetaties en 
houtige opslag maaien), die minder gevoelig is voor beschadiging. 

 
Figuur 25: Schijvenmaaier (tweedehands). 

4) Korfmaaier (Figuur 26): 

 Wat? Is een machine die ingezet wordt bij het onderhoud van grachten en 
waterlopen, waarbij water- en oeverplanten in één werkgang worden 
meegenomen. 

 Als de waterloop niet te breed is, kunnen beide oevers in één werkgang 
gemaaid worden, waardoor de verstoring beperkt blijft. 

 
Figuur 26: Korfmaaier (Cenj). 
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5) Maaizuigcombinatie (Figuur 27): 

 Wat? Hierbij wordt het maaisel door een slang weggezogen achter of boven 
de maai-eenheid naar een opvangwagen waardoor in één werkgang kan 
gemaaid en afgevoerd worden 

 Nadelen: 
- Zaden en kleine dieren kunnen opgezogen worden; 

 Voordelen: 
- Achteraf geen last om het maaisel weg te halen; 

 Tips:  
- Een indirecte afzuiging verdient de voorkeur. Bij deze methode komt 

het afzuigsysteem niet in direct contact met de bodem, waardoor er 
minder kans is dat zaden, bodemdeeltjes en kleine bodemfauna mee 
worden opgezogen; 

- Het is aangewezen om een beugel voor de machine te hangen. 
Hierdoor worden kleine zoogdieren gewaarschuwd van de komst van 
de machines waardoor ze kunnen ontsnappen.  

 
Figuur 27: Maaizuigcombinatie (Morrenhof). 

 
6) Bosmaaier (Figuur 28) (Vademecum bermmaaisel): 

 Wat? Een bosmaaier wordt ingezet voor moeilijk te maaien plaatsen (rond 
hindernissen). Men dient hierbij steeds een beschermkap te gebruiken, zodat 
de hindernissen niet beschadigd worden. 

 Opgelet: het is niet altijd verplicht om de hele omtrek rond een hindernis te 
maaien, waardoor heel wat schade vermeden kan worden.  

 
Figuur 28: Bosmaaier (Luimstra). 

Conclusie: 
Men dient aannemers aan te raden om een cirkelmaaier met afzuigsysteem te gebruiken 
voor het maaien in plaats van een klepelmaaier. Dit omdat de cirkelmaaier zorgt voor een 
goede hergroei van de vegetatie en een mogelijkheid biedt tot een goede verwerking van het 
maaisel. Het afzuigen is noodzakelijk omdat de voordelen van het te laten liggen (zaadrijping 
en gewichtsafname) niet opwegen tegen het nadeel dat het maaisel moeilijk te verwijderen is 
(vooral bij nat weer). 
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4.7 Opvolging en evaluatie 
 
Een opvolging van het uitgevoerde beheer is van groot belang om na te gaan of de 
doelstellingen bereikt kunnen worden. Dit wordt onderzocht door middel van proefvlakken 
(Figuur 29) (permanente kwadraten9). Deze moeten zo groot mogelijk genomen worden, om 
invloeden van verkeer en inspoelen van mest van akkers of weilanden zo veel mogelijk weg 
te houden.  
 

 
Figuur 29: Proefvlak 9 Kluisbergen (Permanente kwadraten Kluisbergen, 2011). 

De volgende locaties komen in aanmerking: 

 Bermen met een zeer waardevolle vegetatie; 

 Bermen waar zeldzame soorten en/of doelsoorten op te volgen zijn; 

 Stabiele bermen die ook in de toekomst minder onderhevig zullen zijn aan verstoring; 

 Bermen die een goede weerspiegeling zijn van de gemeentelijke situatie. 
 
Bij de inventarisatie wordt er een bedekkingsgraad weergegeven volgens de Braun-
Blanquetschaal10 (Figuur 30). 

 
Figuur 30: Braun-Blanqetschaal. (Permanente kwadraten Kluisbergen, 2011) 

Van elke locatie worden meerdere foto’s gemaakt en vervolgens exact beschreven, 
ingemeten met GPS en ingetekend. Belangrijk is dat er goede referentiepunten aanwezig 
zijn, zodat de proefvlakken later vlot terug te vinden zijn zonder GPS. Om het jaar of om de 5 
jaar worden de proefvlakken herbekeken en worden er op dezelfde locaties nieuwe foto’s 
gemaakt om de evolutie te kunnen weergeven. 
  

                                                
9
 Permanente kwadranten = Afgebakende percelen van zo’n 4 à 10 m² waarin de aanwezigheid, 

bedekking en bloei van alle soorten in detail worden beschreven. 
10

 Braun-Blanquetschaal = Dit is een inventarisatiewijze waarbij er rekening gehouden wordt met het 
aantal individuen van een soort met zijn bedekking. 
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De evolutie van de vegetatie kan te wijten zijn aan het beheer of natuurlijke successie. 
Hierbij kunnen er soorten in het proefvlak verschijnen, soorten uit verdwijnen of soorten in 
aantal- of bedekking toe- of afnemen. Door op regelmatige basis nieuwe vegetatieopnamen 
te doen in deze proefvlakken, kan het resultaat vergeleken worden met dat van de voorbije 
jaren. Zo bekomt men een negatieve of een positieve evolutie, waardoor het beheer kan 
wijzigen. 
 
Het is van zeer groot belang dat het vooropgestelde beheer van de proefvlakken gebeurt 
volgens de vooropgestelde maaidata. Anders kunnen de resultaten als niet betrouwbaar 
materiaal gehanteerd worden. Verder is een goede opvolging vereist zodat de vegetatie niet 
vernield geraakt door bv. storten van gazonmaaisel in de bermen (Permanente kwadraten 
Kluisbergen, 2011).  
 

4.8 Kostenraming en opmaak van een bestek 
 
Bij het beheer van bermen is het belangrijk dat gemeenten/steden een goede kostenraming 
en bestek laten opstellen. Dit is van uiterst belang voor een goede communicatie en voor 
een goede kostenbepaling.  
 

4.8.1. Kostenraming  
 
Bij een kostenraming wordt de omschrijving gegeven van de soorten bermen die beheerd 
moeten worden en de vermoedelijke hoeveelheden. De aannemer moet hiervoor dan prijs 
opgeven. De 2 goedkoopste aannemers dienen nadien aangesproken te worden om hun 
prijs te verdedigen (4.8.3. De aannemer). 

 

 
Figuur 31: Kostprijzen bermbeheer (Kostenraming Zwevegem, 2015). 

Figuur 31 geeft de kostprijzen weer voor het bermbeheer van de gemeente Zwevegem. Er is 
hiervoor een duidelijke indeling gebruikt, waardoor de aannemer een correcte prijs kan 
opgeven. Het verschil met afvoer en zonder afvoer is in dit geval enorm klein, omdat het 
beheer gebeurt door een landbouwer die goed overweg kan met het maaisel. De landbouwer 
heeft namelijk een eigen vergund terrein-depot waar hij het maaisel composteert en nadien 
op zijn landbouwgrond inploegt. Binnen het bestek wordt er elk jaar een verwerkingsattest 
van het bermmaaisel gevraagd. 
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Figuur 32: Kostprijzen bermbeheer (Kostenramingen Wervik en Wingene, 2015). 

Figuur 32 geeft weer hoeveel een aannemer normaal vraagt per eenheidsprijs voor zowel 
maaien met opvang (2 maaidata) als maaien zonder opvang. Men kan dus afleiden dat de 
prijzen relatief dicht bij elkaar liggen. 
In het algemeen zal een eenheidsprijs met opvang schommelen tussen de 0,06 en 0,11 €. 
De eenheidsprijs zonder opvang daarentegen tussen de 0,02 en 0,025 € (Bermbeheerplan 
Roeselare, 2011).  

 
Figuur 33: Kostprijzen Kruishoutem (Kostenraming Kruishoutem, 2015). 

Voor Kruishoutem (Figuur 33: Kostprijzen Kruishoutem.) ligt de kostprijs anders. Dit is te 
wijten aan een andere methodiek van indeling van de bermen, maar ook doordat het bestek 
uitgebreider is dan andere bestekken (4.8.24.8.2 Opmaak bestek). 
 
Verder nog enkele tips om de kostprijs te drukken: 

 De berm ecologisch beheren waardoor deze in 3 à 4 jaar verschraalt met een daling 
van de biomassa tot 50 %. Het is dan wel aan te raden om na 3 tot 4 jaar een 
prijsherziening op te stellen (Zwevegem, bermbeheerplan, 1998) 

 Het in stroken maaien van een bredere berm, waardoor men minder maaisel bekomt 
in piekmomenten. Bermfauna kan zich nog altijd verplaatsen naar de niet gemaaide 
stroken. 

 Om nog extra kosten te besparen kan er in het bestek staan dat het niet nodig is om 
volledig rond de bomen te maaien, wat bijgevolg ook nog stambeschadiging 
voorkomt en zorgt voor een verticale vegetatiestructuur (Bermbeerplan Oosterzele, 
2013). 
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4.8.2. Bestek  
 
Bij de opmaak van een bestek mogen de volgende zaken niet vergeten worden: 
 

1. De verantwoordelijke van de groendienst (bestek Kruishoutem, 2014): 

 Wordt steeds verwittigd voor de aanvang van de maaibeurten; 

 Kan in de aangegeven perioden op ieder moment opdracht geven om 
bepaalde wegbermen dringend te maaien, o.a. om redenen van 
verkeersveiligheid of distelbestrijding; 

 Kan wegens onvoorziene omstandigheden opdracht geven om buiten de 
voorziene maaibeurten extra maaibeurten in te lassen die dan per uur worden 
verrekend; 

 Moet onmiddellijk verwittigd worden als er zich problemen voordoen tijdens de 
werken; 

 Ingeval van laattijdige en/of gebrekkige uitvoering van de opdracht kan het 
bestuur een boete van 10 % opleggen per maaibeurt – uitvoeringsperiode met 
een minimum van 250 €. Dit bedrag zal in vermindering gebracht worden met 
het factuurbedrag van de betrokken periode. 
 

2. Verantwoordelijkheden voor de aannemer (bestek Kruishoutem, 2014): 

 Het voorafgaandelijk verwijderen van zwerfvuil en aanverwante zaken. Om 
zekerheid te hebben omtrent de correcte afvoer van het afval, kan men bij de 
offerte een bewijs van overeenkomst vragen met het verwerkingsbedrijf en de 
afgiftefactuur eisen voor de terugbetaling van de afgiftekosten (Vademecum 
bermmaaisel); 

 Voorafgaand aan elke maaibeurt dient rond alle obstakels gemaaid te worden, 
desnoods met handwerktuigen. Hierbij dient er rekening gehouden te worden 
met de bomen die aangeplant zijn; 

 De aannemer dient zelf te zorgen voor de nodige signalisatie en alle nodige 
maatregelen te nemen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren. Het 
onderbreken van het verkeer mag slechts plaatsvinden na akkoord van de 
leidende ambtenaar (Bestek Oostkamp); 

 De aannemer is verantwoordelijk voor schade die hij zou berokkenen aan 
boven- of ondergrondse leidingen die toe te schrijven zijn aan de uitvoering 
van de werken van deze aannemer (Bestek Oostkamp); 

 Van die straten of straatgedeelte waar het maaien zelf, of het oprapen en 
verwijderen niet uitgevoerd is binnen de gestelde termijn en tot voldoening 
van het bestuur, zal de kostprijs (eenheidsprijs per m²) niet vergoed worden 
(Bestek Oostkamp); 

 Het gebruik van biociden is verboden. 
 

3. Beschadigingen (bestek Kruishoutem, 2014): 

 aan graszoden, boompalen, plantsoen, palen, enz. dienen binnen de 48 uur 
hersteld te worden; 

 indien de schors voor meer dan de helft van de omtrek beschadigd is geeft dit 
aanleiding tot schadevergoedingen. Deze vergoedingen zijn berekend 
volgens de uniforme methode van de waardebepaling van straat-, laan- en 
parkbomen behorend tot openbaar domein. 
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4. Tijdstip van maaien: 

 Er mag enkel gemaaid worden volgens de data van het bermbesluit, tenzij 
anders vermeld in het bermbeheerplan; 

 Er mag enkel gemaaid worden tijdens droog weer (Menen, bestek, 2015). 
 

5. Tijdens het maaien (bestek Kruishoutem, 2014): 

 De maaihoogte: in de eerste 12 cm van de bermbegroeiing bevindt zich de 
meeste biomassa. Het is dus van belang dat men de maaihoogte (bv. 5-8 cm) 
vermeldt (Zwaenepoel, Bevindingen bermbeheerplannen, 2015). Maaihoogte 
van de machine wordt ingesteld tussen de 5 à 10 cm, op een wijze zodat er 
geen ondergrondse plantendelen en eventuele voorkomende struiken/bomen  
beschadigd geraken. 

 Rijsnelheid en weersomstandigheden: te snel rijden en maaien bij regenachtig 
weer heeft een negatieve invloed op het resultaat (schadelijke snede en het 
maaisel is moeilijker op te rapen). 

 Het maaisel die op rijwegen, fiets- en voetpaden of in greppels terecht komt, 
dient onmiddellijk te worden verwijderd; 

 Bescherming van planten: 
 Het maaien, dient op een zodanige wijze te gebeuren dat de 

ondergrondse plantendelen, de graszode en eventueel voorkomende 
bomen of heesters niet beschadigd worden; 

 Rood-wit gemarkeerde paaltjes markeren stukken die niet gemaaid 
mogen worden. (Bijlage M, Bermbeheerplan Nazareth, 2006) 

 Bij het maaien worden geen rijsporen op de bermen achtergelaten; 

 Het maaien dient te gebeuren met een beschermband zodat er geen gras op 
het wegdek of aangrenzende percelen komt of andere materialen kunnen 
weggeslingerd worden (bestek Tielt, 2014); 

 Opneming of tussentijdse opslag van maaisel is toegestaan en zo ja, op welke 
terreinen (Vademecum bermmaaisel). 

 
6. Na het maaien: 

 Het maaisel mag maximum 10 dagen blijven liggen. Indien het niet of niet 
tijdig afgevoerd wordt, kunnen strenge boetes opgelegd worden. Het niet 
verwijderen van de afgemaaide specie binnen de 10 kalenderdagen wordt 
bestraft met een boete per kalenderdag (bestek Kruishoutem, 2014). 

 Het afvoeren van het maaisel naar een erkende verwerkingsinstallatie gebeurt 
voor rekening van de aannemer. De verwerkingskosten zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen (bestek Kruishoutem, 2014). De plaats voor de afzetting van 
het maaisel moet vermeld worden, om te vermijden dat het maaisel wordt 
gestort. Hiervoor moet de aannemer verwerkingsattesten kunnen voorleggen.  
Vb. Bij Oostkamp moet de aannemer het maaisel na opraping binnen de 24 h 
naar de composteringssite brengen van het IVBO. De aannemer voegt bij zijn 
factuur een bewijs van aflevering en/of weegbons van de IVBO11-installatie 
(Bestek Oostkamp). 

  

                                                
11

 IVBO = Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor vuilverwijdering en verwerking in Brugge en 
Ommeland. 
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7. Maaitoestel:  

 het maaitoestel heeft een kettingensysteem voor de maaiarm om kleine 
zoogdieren en ongewervelden de kans te geven om te ontsnappen aan de 
machine (Zwaenepoel, Bevindingen bermbeheerplannen, 2015); 

 het gebruik van niet-toegelaten maaimachines wordt bestraft (Vademecum 
bermmaaisel); 

 de inschrijver moet bij zijn inschrijving opgeven welke manier of met welk 
soort maaimachine er zal gemaaid worden. Ook het type opzuigsysteem moet 
opgegeven worden (bestek Kruishoutem, 2014). 

 Het maaien met afvoer gebeurt met een cirkelmaaier of in het geval van 
directe verwijdering door opzuiging met een klepelmaaier (Bestek Oostkamp). 
 

4.8.3. Aannemer 
 
“Bij het beheer van de bermen is het moeilijk om een geschikte aannemer te vinden die wil 
maaien binnen de vooropgestelde maaidata. Er zijn weinig aannemers die prijs indienen en 
bij diegene die een prijs indien is er een groot prijsverschil (Figuur 34). Door de wet op 
overheidsopdrachten is men vaak gebonden aan de goedkoopste aanbieder, maar zo blijkt 
uit ervaring, deze zijn vaak niet de meest efficiënte. Vaak komen volgende knelpunten voor 
bij de goedkoopste aannemer (Zwevegem, Bevraging gemeentelijk bermbeheer, 2009): 

 Maait verschillende gemeenten (er is een ‘wachtlijst’); 

 Maait enkel om te maaien, niet omwille van botanisch beheer; 

 Is weinig gemotiveerd om rekening te houden met de maaidata. 
 

 
Figuur 34: Overzicht prijsverschillen aannemers (Zwevegem, Bevraging gemeentelijk bermbeheer, 2009). 

Op bovenstaande figuur (Figuur 34) valt af te leiden dat er een prijsverschil is tussen de 
duurste en goedkoopste aannemer van zo’n 50 000 €. Dit kan te wijten zijn aan de kwaliteit 
van de aannemer, maar dit kan komen omdat er een aantal zaken onduidelijk in het bestek 
staan: 

 Het maaisel wordt eigendom van de aannemer die het legaal moet verwerken 
(composteren, tijdelijk stockeren, inkuilen …)  Welke verwerking moet men doen?; 

 De machines voor het maaien, bijeenbrengen en afvoeren van het maaisel worden 
voor de aanvang der werken ter goedkeuring aan de leidende ambtenaar 
gepresenteerd.  Welke machine moet gebruikt worden?  
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Conclusie: 
 
Het is dus aan te raden om een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving te geven van de 
opdracht (bestek) en een gedetailleerde briefing van de uitvoerder. Dit moet voorkomen dat 
werkopdrachten niet worden begrepen en onvoldoende of foutief uitgevoerd (bv. door een te 
lage prijszetting bij de aanbesteding gaat men te snel en onzorgvuldig werken). Het is dus 
aan te raden om bij de toekenning van de opdracht in eerste instantie te kijken naar de 
kwaliteit die de aannemer in ecologische zin kan bieden. 

 

5 Tips en tricks rond bermenbeheer 
 

1. Blijf praktisch in beheer en haalbaarheid (zie 12.2. Interview stad Zwevegem); 
2. Een goedkopere snelinventarisatie is aan te raden die je na enkele jaren nog eens 

kan laten opmaken (zie 12.2. Interview stad Zwevegem); 
3. Zorg voor een regelmatige controle van de aannemer betreffende het respecteren 

van maaidata en eventuele schade (Zwevegem, Bevraging gemeentelijk bermbeheer, 
2009); 

4. Het verschralend effect is het grootst als er gemaaid wordt als het gras op zijn 
hoogtepunt is (eind mei-begin juni). Om zo vroeg te mogen maaien is een 
goedgekeurd bermbeheersplan noodzakelijk; 

5. Plastificeer de bermbeheerkaarten voor de aannemer en de uitvoerders, zodat zij ter 
plaatse duidelijke zien welke maairoutes op welk tijdstip gevolgd moeten worden 
(Leidraad natuurtechniek: ecologisch bermbeheer). 
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6 Evolutie van bermenbeer a.d.h.v. cases 
 

6.1 Monitoring bermbeheerplan en/of ecologisch beheer 
 
Het ecologisch beheren van bermen (maaien en afvoeren) heeft wel degelijk nut. Na een 3 
tal jaar kan er reeds een productievermindering optreden van ongeveer 50 %, waardoor de 
kostprijs serieus kan dalen (Zwevegem, bermbeheerplan, 1998). 
 
De gemeente Bornem (zand tot licht-zandleemgrond) heeft sinds 2001 een goedgekeurd 
bermbeheerplan met een herziening die ook goedgekeurd is sinds 2007. Er zijn 2 
inventarisaties gebeurd: een eerste in 1997 en een tweede in 2006 (Agentschap wegen en 
verkeer, 2010). Het soortenaantal in het voedselrijk gebied is gestegen en in het zandgebied 
gedaald.  

  
Figuur 35: Inventarisatie aantal soorten per proefvlak, Bornem (Agentschap wegen en verkeer, 2010).  

Figuur 35 geeft het soortenaantal in de 15 proefvlakken weer. Zo zijn er een 5 proefvlakken 
die stabiel gebleven zijn en 1 proefvlak waarbij er soortenafname is. De soortenafname kan 
te wijten zijn aan herbiciden en/of te ver ploegen. Toch is er een positieve evolutie te zien 
aangezien er in 1997 geen proefvlakken waren met 35 tot 40 soorten tegenover 2 
proefvlakken in 2006.  
 

 
Figuur 36: Inventarisatie aantal gewenste soorten, Bornem (Agentschap wegen en verkeer, 2010) 

Uit Figuur 36 blijkt dat bermbeheer een positief effect heeft. Zo is de waardevolle vegetatie 
gestegen van 7 proefvlakken in 1997 t.o.v. negen in 2006. Ook de ongewenste vegetatie is 
gedaald van 4 proefvlakken in 1997 naar 2 proefvlakken in 2006. 
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Ook in Jabbeke (polders tot zand- en lemige zandgronden) is er een monitoring gebeurd van 
het beheer van de bermen. Dit is uitgevoerd door Dhr. Bouwdewijn Degraeve (Natuurgids). 
Zijn indruk is dat verschraling enorm traag gaat, vooral in de buurt van hoeven waar er veel 
stikstof uit de lucht komt. Ook wordt het nat maaisel niet opgehaald door landbouwers (e-
mail bevindingen monitoring Jabbeke, 2015). 
 

 
Figuur 37: Kaart evaluatie wegbermen Jabbeke. (Jabbeke, 2015) 

Op bovenstaande kaart (Figuur 37) is een onderdeel te zien van de bermen in Jabbeke. De 
geelgekleurde bermen zijn min of meer hetzelfde gebleven. De groene bermen zijn erop 
vooruit gegaan. De oranje bermen zijn verslechterd en de zwarte zijn gesproeide en/of 
vervroegd gemaaide bermen (Jabbeke, 2015). 
 
In de gemeente Aalst (zandleemgrond) werd het gras vroeger gemaaid door een 
klepelmaaier, waardoor het gras nadien in kleine stukjes werd versnipperd en bleef liggen. 
Het zorgde voor een ‘proper’ uitzicht, maar hierdoor werden de bermen voedselrijker en ging 
de floristische waarde van de berm achteruit. Sinds de gemeente zelf een maaier met opzuig 
kon aanschaffen, werden alle bermen nu gemaaid met afvoer van het maaisel. Hierdoor 
merkt men op dat de bermen jaar na jaar steeds in biologische rijkdom toenemen en dat het 
aantal netels, distels en grassen steeds verder afnemen (De wegbermen in Aalst worden 
steeds bloemrijker, 2008). 

 
Figuur 38: Bloemenrijke bermen met knoopkruid en margriet (De wegbermen in Aalst worden steeds 
bloemrijker, 2008).  
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De gemeente Merelbeke (zandleemgrond) heeft al sinds 1995 een bermbeheerplan dat 
opgesteld is door Ecconection. De bermen werden beheerd volgens het geschikte 
bermbeheer per bermtype (methode van Arnout Zwaenepoel) met oog op verschraling. In 
2004 is er hiervan een evaluatie opgemaakt.  
 

  
Figuur 39: Evolutie bermtypes (Natuurpunt, 2004). 

 
Tabel 4: Evolutie tegenover 1995 (Natuurpunt, 2004) . 

Verdwenen types Nieuwe types 

bermtype 4 (oeverzegge - watermunt) 
bermtype 7 (dolle kervel – ijle dravik) 
bermtype 8 (kruipertje – stinkende gouwe) 
bermtype 21 (fijne kervel – gewone 
glanshaver 
bermtype 32 (biezeknoppen – melkeppe) 

bermtype 2 (pinksterbloem- speenkruid) 
bermtype 5 (grote muur - rimpelmos) 
bermtype 9 (harig wilgenroosje – riet) 

 
Als men de gegevens uit 1995 vergelijkt met 2005  (Figuur 39 en Tabel 4) kan men 
vaststellen dat er 5 bermtypes verdwenen zijn en 3 bermtypes bijgekomen zijn. Dit is een 
positieve evolutie aangezien de meeste bermtypes die verdwenen zijn, voedselrijk zijn (met 
zevenblad, ridderzuring, grote brandnetel, enz.) of kenmerk waren voor herbicidengebruik 
(bermtype 8). De nieuwe bermtypes duiden op een voedselschralere vegetatie (met rode 
klaver, scherpe boterbloem, gewoon knoopkruid, gewoon duizendblad, enz.) 
 
Naast de voedselverschraling zijn er nu ook minder algemene soorten terug te vinden zoals 
de wilde bertram, rapunzelklokje (Figuur 40), slanke sleutelbloem, brede wespenorchis 
(Figuur 41) en rietorchis. 
Op basis van deze gegevens heeft de gemeente het maaibeheer aangepast. Zo werd de 
maaidata voor bepaalde bermen vervroegd of verlaat (Lagaert, 2005). 
 

      
Figuur 40: Rapunzelklokje (Faasen). Figuur 41: Brede wespenorchis (Roggeveld). 
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Dilbeek (zandleem of leem op zand-kleicomplex) is in 2003 gestart met het uitvoeren van 
een ecologisch bermbeheerplan. Zes bermen zaten gedurende 5 jaar al in eenzelfde beheer.  
In de zomer van 2008 zijn deze bermen afgelopen geweest om te inventariseren. In het 
algemeen hebben deze bermen meer kleur gekregen (door dagkoekoeksbloem, margriet, 
rode klaver, scherpe boterbloem, vogelwikke, knoopkruid, peen, rolklaver, vlasbekje, 
vergeet-mij-nietje, enz.). Op bepaalde plaatsen zijn er zelfs zeldzamere planten terug te 
vinden zoals de gevlekte orchis (Figuur 42), waardoor het maaibeheer verplaatst moet 
worden tot augustus om de zaadverspreiding te laten gebeuren (Dilbeek, 2008). 
 

 
Figuur 42: Gevlekte orchis (Buyser). 

Torhout (klei-zandcomplex en licht zandleemgronden) heeft sinds 2000 een 
bermbeheerplan. In 2003 en in 2008 is er hiervan een monitoring gebeurd.  
In 2003 was er al een globaal positief effect (soortentoename, minder ruigte en grotere 
bloemenrijkdom), maar er waren nog een aantal plaatsen met stagnatie of een lichte daling 
van de ruigte. 
In 2008 is er meer soortentoename terug te vinden in de bermen. Het effect is het best 
zichtbaar in de Langenhoekstraat en de Zeeweg. Maar nog steeds zijn er aantal plaatsen 
met een stagnatie. Sensibilisatie naar omwonenden en landbouwers kan hier een oplossing 
bieden. 
 
De volgende gemeenten hebben nog een aantal maatregelen genomen: 

 Maldegem: heeft een inventarisatie gemaakt van de zeldzame planten in hun 
bermen, waardoor ze de waardevolle bermen handmatig maaien i.p.v. met een 
klepelmaaier (Maldegem, 2015); 

 Wortegem-Petegem: heeft een contract ondertekend omwille bijvriendelijk beheer 
van de bermen, een plan moet hiervoor nog opgesteld worden (Wortegem-Petegem, 
2015) 
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6.2 Gemeenten met een bermbeheerplan 
 

Om te kijken hoeveel gemeenten er nu precies een bermbeheerplan hebben is er een 
bevraging gebeurd. De onderstaande figuur (Figuur 43) geeft hiervan de resultaten weer.  
 

 

Figuur 43: Kaartje QGIS gemeenten West-Vlaanderen met een bermbeheersplan (Carlier) 

Conclusie:  
Er zijn tegenwoordig al enorm veel gemeenten die een bermbeheerplan hebben. Uit de 
bevraging blijkt dat deze veelal opgemaakt werden in de tijd van het GNOP (gemeentelijk 
natuur- en ontwikkelingsplan), terwijl er tegenwoordig vaak niet genoeg budget meer is om 
een bermbeerplan op te maken. 
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Organisaties: 
Hierbij wordt er beschreven welke organisaties er bezig zijn met het opstellen van 
bermbeheerplannen en voor welke gemeenten. Namelijk: 
 

West-Vlaamse-
Intercommunale 

Anzegem (2011) 
Brugge 
De Haan 
Gistel 
Harelbeke ( mei 2004) 
Heuvelland 
Ingelmunster 
Knokke 

Ledegem (oude spoorweg) 
Lo-Reninge 
Oostrozebeke 
Staden 
Torhout (2000) 
Vleteren 
Wielsbeke 
Zedelgem (oude spoorweg) 

Ecconnection cvba Dender (2000) Zwevegem (1998) 

Provincie Oost-Vlaanderen Kluisbergen (2011) 
Oosterzele (2002) 
Hamme 
Waasmunster 
Kruibeke 

Wetteren 
Berlare 
Brakel 
Ronse  
Zottegem 

Natuurpunt Nazareth (2006)  

Esher bvba Oostkamp (2010)  

Grontmij Scherpenheuvel (2010) Wervik (2009) 

Hogeschool Larenstein Weert (2014)  

Universiteit toegepaste 
ecologie Antwerpen 

Aalst (1996)  

 
Andere: 
De volgende gemeenten hebben ook een bermbeheerplan: 

Alken Begijnendijk Berlaar 

Bierbeek Bocholt De Pinte 

Dilbeek (2003) Duffel Evergem 

Gingelom Halle Heist-op-den-berg 

Holsbeek Kortenberg Landen 

Lommel Lo-Reninge Machelen 

Meeuwen-Gruitrode Retie Riemst 

Sint-Gilles-Waas Vorselaar  

 

6.3 Conclusie 
 
Er zijn tegenwoordig al veel gemeenten die beschikken over een bermbeheerplan. Meestal 
zijn deze vroeger opgemaakt geweest onder het GNOP (gemeentelijk natuur – en 
ontwikkelingsplan), terwijl er tegenwoordig niet veel budget meer voor is. 
 
Uit de bevraging blijkt vaak dat er een goede evolutie te zien is van de bermen, terwijl dit 
meestal niet gestaafd kan worden met cijfermateriaal. Merelbeke daarentegen heeft wel al 
een goede monitoring gehad. Algemeen kunnen we besluiten dat het toch enige jaren duurt 
vooraleer er een verschraling optreedt, maar uit resultaten blijkt dat de vegetatie toch 
schraler wordt na 5 à 9 tal jaren mits een goed beheer (wat bekomen kan worden door een 
goed bestek en een goede opvolging van de maaiwerken).  
 
Indien het beheer niet goed is (bv. klepelen, biociden, omploegen) zal men bermen blijven 
behouden met een verruiging, éénjarige akkeronkruiden, enz. Alleen door het blijvend 
maaien en afvoeren zal men stilaan een bloemrijkere berm verkrijgen en zullen de 
ongewenste planten verdwijnen (bv. akkerdistel, grote brandnetel, enz.).. 



Onderzoek bermbeerplannen   Expertisecentrum Groenmanagement VIVES Roeselare  49 

Silke Carlier  academiejaar 2014-2015   

7 Case Moorslede 
 
Bepaalde zaken voor het opstellen van een bermbeheerplan worden in de praktijk getest aan 
de hand van een Case te Moorslede. Vanwege een beperkte tijdsperiode is de najaarsflora 
maar gedeeltelijk kunnen gebeuren.  
 

7.1 Voorbereiding 
 

7.1.1. Biologische waarderingskaart  
 
Indien men een beperkt budget heeft om een inventarisatie te laten opstellen kan men met 
behulp van de biologische waarderingskaart (Figuur 44) al mogelijke waardevolle bermen op 
voorhand bepalen. 
 

 
Figuur 44: Biologische waarderingskaart (Carlier). 
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7.1.2. Bodemkaart 
 
De bodemkaart (Figuur 45) geeft weer welke plantensoorten men zou kunnen verwachten. 
Maar omdat er tegenwoordig zoveel antropogene invloeden zijn is het niet zeker of deze 
kaart een correcte weergave toont. 

 
Figuur 45: Bodemkaart case Moorslede (Carlier). 
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7.2 Inventarisatie knelpunten 
 
Figuur 46 geeft weer in welke straten de inventarisatie van de knelpunten en de 
planteninventarisatie gebeurd is. 
 

 
Figuur 46: Inventarisatie (Carlier). 
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7.2.1. Inventarisatie knelpunten 
 
Alle knelpunten in de bermen van Moorslede werden geïnventariseerd (te vroeg maaien, 
herbiciden, te ver ploegen, gazonbeheer, steentjes, exoten, dumping tuinafval en 
zwerfvuil/steenbrokken. Omdat de aantallen te hoog liggen worden ze besproken aan de 
hand van grafieken (zie 7.3.1.Knelpunten). 
 
Bestrijding van de exoten die voorkomen in Moorslede ( zie 12.4 Bestrijding van exoten te 
Moorslede). 
 

7.2.2. Inventarisatie planten 
 
De bermvegetatie wordt geïnventariseerd volgens de methode van Arnout Zwaenepoel. De 
eerste inventarisatie is gebeurd in het najaar (september) en de tweede in het voorjaar (eind 
april/begin mei). Figuur 46 (zie boven) geeft weer welke straten er geïnventariseerd zijn. 
Hieronder worden er een aantal voorbeeldfiches per straat weergegeven: 
 

Bloemhoekstraat 

Aangrenzende biotopen Bebouwing, gracht 

Bodem Licht zandleem tot zandleem 

Gemiddelde bermbreedte 1,5 m 

Gracht 1 m 

Helling  Licht hellend 

Vegetatietype Zevenblad-ridderzuring type (6) 

Bloeiaspectbepalende soorten Kamille, smeerwortel, witte dovenetel, 
sintjanskruid, reigersbek 

Vermeldingswaardige soorten Adelaarsvaren 

Globale beoordeling  Berm met veel soortvariatie 

 

Dieptestraat 

Aangrenzende biotopen akker (spruiten en maïs) 

Bodem Licht zandleem tot zandleem 

Gemiddelde bermbreedte 1,5 m 

Gracht 1 m 

Helling  Geen 

Vegetatietype Zevenblad-ridderzuring type (6) 

Bloeiaspectbepalende soorten Smalbladige weegbree, knoopkruid, rode 
klaver, witte dovenetel, geurloze kamille 

Vermeldingswaardige soorten Knoopkruid 

Globale beoordeling  Goede berm, maar op sommige plaatsen 
veel verstoringsonkruiden. 

 

 
Figuur 47: Berm dieptestraat. (Carlier) 
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Elzerijstraat 

Aangrenzende biotopen Bebouwing en akker (aardappelen) 

Bodem Licht zandleem, zandleem tot klei 

Gemiddelde bermbreedte 1 m 

Gracht Hier en daar ja 

Helling  Geen 

Vegetatietype Zevenblad-ridderzuringtype (6) 

Bloeiaspectbepalende soorten Rode klaver, kruipende boterbloem, 
boerenwormkruid, witte klaver 

Vermeldingswaardige soorten Geelhoofdje 

Globale beoordeling  Veel fragmentatie van de berm + veel 
betredingsplanten (type 29) door het 
ontwijken van auto’s, maar veel variatie 

 
Om een visuele meerwaarde te bieden aan recreanten (wandelaars en fietsers) is het aan te 
raden om vooral langs deze wegen de ecologische waarde van een berm te verhogen. Op 
onderstaande kaart (Figuur 48) is de fietsroute weergegeven van Moorslede.  
 

 
Figuur 48: Fietsknopenroute (Carlier). 

Conclusie: 
Het is aan te raden om de straten langs de oranje lijnen (fietsroute Moorslede) zo ecologisch 
mogelijk te beheren mits er niet teveel knelpunten in deze straten zijn. 
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Tijdens de inventarisatie van de bermen in Moorslede zijn er een aantal waardevolle planten 
teruggevonden. Deze kunnen ingedeeld worden in bosrelictsoorten (Figuur 49) en andere 
waardevolle planten (Figuur 50). 
 

 
Figuur 49: Bosrelictsoorten (Carlier). 

 
Figuur 50: Interessante soorten (Carlier). 

De legende kan men als volgt interpreteren: 

 + komt in beperkte mate voor; 

 ++ komt sporadisch voor; 

 +++ komt veelvuldig voor; 

 X deze bermen waren gemaaid tijdens de inventarisatie (hoeveelheid is niet gekend); 
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Meestal zijn de bosrelictsoorten terug te vinden op plaatsen waar er vroeger bos was. De 
onderstaande Ferrariskaart (Figuur 51) geeft dit weer. 
 

 
Figuur 51: Ferrariskaart bos (Carlier). 
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7.2.3. Inventarisatie bomen  
 
De gemeente Moorslede zou graag het buitengebied wat willen vergroenen. Daarom wordt 
er bekeken waar er mogelijks nieuwe bomen kunnen geplaatst worden, maar hierbij dient er 
best rekening gehouden te worden met de volgende zaken: 

 er mogen geen ondergrondse leidingen aanwezig zijn; 

 er mogen geen bovengrondse leidingen aanwezig zijn, anders kan de boom zich 
nooit optimaal ontwikkelen of wordt de boom verminkt door de leidingmaatschappij 
(Oostkamp, 2015); 

 voor sommige landbouwgewassen mogen er geen bomen aanwezig zijn (bv. 
spinazie, sla) omdat dit ervoor zorgt dat de producten onverkoopbaar zijn of leiden tot 
productieverlies; 

 vanuit redenen van verkeersveiligheid moet een hoogstam minimum 1,2 m van de 
weg geplant worden. Hierdoor moet de bermbreedte al vlug zo’n 1,8 m tot 2 m breed 
zijn (Wingene, 2015); 

 het wegverkeer moet nog steeds doorkunnen bv. brede landbouwvoertuigen (Tielt, 
2015); 

 zo weinig mogelijk invloeden van buitenaf: landbouw zorgt voor teveel invloeden, het 
beste is aan graasweiden (Harelbeke, 2015) 

 uitritten (Kortemark, 2015); 

 tussenafstanden tussen 2 bomen voor een eenvoudiger beheer (Kortemark, 2015) 
(Menen, e-mail onderzoek bermbeheerplannen, 2015); 

 plantrecht12 (Oostkamp, 2015); 

 botanische waarde van de berm: in bermen waar er een duidelijke verschraling is 
zullen er geen bomen aangeplant worden (Oostkamp, 2015); 

 eigenschappen van de boom zoals vruchten (Deinze, 2015). 
 
Voor de boomaanplant in Moorslede specifiek, is er een afspraak dat de bermbreedte 
minimum 70 cm breed moet zijn (Bossaert, 2015). 
 
Vaak zijn vooral de landbouwers tegen boomaanplantingen of kunnen bermbeheerders de 
bermen moeilijker beheren (mits een goede afstand tussen de bomen is dit wel mogelijk). 
Maar uit de Ferrariskaart (Figuur 52) kan men afleiden dat er vroeger ontzettend veel bomen 
aangeplant waren die nu verdwenen zijn. 

 
Figuur 52: Ferrariskaart (geopunt). 

                                                
12

 Plantrecht = Dit is een recht waarbij eigenaars van landwegen zelf bomen mogen plaatsen 
(Landelijk Vlaanderen, 2011).  
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Een ander standpunt waarom er geen bomen aangeplant worden is dat bomen teveel 
hindernissen zouden vormen voor het maaien. Maar aan de hand van de kaart met palen 
(Figuur 53) blijkt dat er in een gemeente (hierbij Moorslede) ontzettend veel hindernissen 
staan.  
Een aantal bomen hierbij zou niet veel gaan uitmaken, mits je ervoor zorgt dat de bomen 
voldoende ver uit elkaar staan (zo’n 8 m) en niet onder bovengrondse leidingen hangen 
(anders geen volwaardige uitgroei). 
 

 
Figuur 53: Puntvormige weginrichtingen. 
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Tot slot dient men bij de boomaanplanting ook rekening te houden met verschillende 
landbouwgewassen. Zo mogen er bv. geen bladeren van een boom terecht komen in 
bladgewassen. 
Een kaart die hierbij kan helpen is de gebruikspercelenkaart (Figuur 54), maar die kan enkel 
maar een indicatie geven van wat er vroeger stond en geen beeld geven over de toekomst. 
 

 
Figuur 54: Landbouwgebruikspeceelskaart (Carlier). 

Uit Figuur 54 kan men zien op welke plaatsen er geen of wel bomen mogen geplant worden. 
Op plaatsen waar er groenten staan mag het niet , op plaatsen met grasland wel. 
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7.3 Resultaten  
 
Na de inventarisatie van de knelpunten en de planten is de onderstaande waardering 
opgemaakt (Figuur 55). 

 
Figuur 55: Waardering (Carlier). 
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7.3.1. Knelpunten 
 

 
Figuur 56: Knelpunten case Moorslede. 

Op Figuur 56 is een overzicht weergegeven van hoeveel keer bepaalde knelpunten 
voorkomen in Moorslede. Er dient wel opgemerkt te worden dat dit enkel zones zijn buiten de 
bebouwde kom in hoeverre dit merkbaar was. 
 
Uit de figuur valt er af te leiden dat het grootste knelpunt in de bermen van Moorslede 
steentjes bij woningen zijn (42,38 % van de knelpunten). Omdat de opritten hierbij niet 
meegerekend zijn is dit dus een ontzettend hoog cijfer. 
Andere veel voorkomende knelpunten is het beheren van de berm als gazonbeheer (14, 26 
%), het dumpen van tuinafval/maaisel in de bermen (10,94 %), herbiciden (10,94 %) en het 
omploegen van de bermen (9,77 %). Deze knelpunten berusten meestal op verkeerde 
opvattingen en kunnen het best verholpen worden door een duidelijke communicatie. 
In totaal zijn er 24 plaatsen van zwerfvuil en steenbrokken gedetecteerd. De aannemer zal 
dus op deze plaatsen extra goed moeten controleren voor hij kan maaien.  
Tot slot kan er nog gezegd worden dat de aannemer 18 van de 75 bermen te vroeg heeft 
gemaaid, waardoor een controle op de maaidata wel aangewezen is.   
 

                   
       Figuur 57: Gazonbeheer (Carlier).   Figuur 58: Gazon- en bermbeheer (Carlier). 

Op de linkse figuur (Figuur 57) is te zien hoe een groot deel van de berm als gazonbeheer 
onderhouden wordt (Kruiskedreef Moorslede). Op de rechtse figuur (Figuur 58) echter valt te 
zien dat gazonbeheer en bermbeheer perfect samen gaan (Grote Potterijstraat, Moorslede). 
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Figuur 59: Exoten case Moorslede (Carlier). 

Op (Figuur 59) is te zien dat er in totaal 17 exoten voorkomen. In totaal komt de japanse 
duizendknoop 11 keer voor (64,71 % van het aantal exoten). De italiaanse arondskelk, 
reuzen-balsemien en gele dovenetel daarintegen 2 keer (11,76 %) van het aantal exoten. 
Deze bestrijding van de exoten moet gebeuren volgens het vademecum invasieve uitheemse 
planten. De exotenbestrijding voor de exoten in Moorslede zitten in bijlage (zie 12.4). 
 

 
    Figuur 60: Japanse duizendknoop, Scherminkelstraat Moorslede (Carlier). 
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7.3.2. Boomaanplant 
 
Uit de bomeninventarisatie in Moorslede (Figuur 61) blijken de donkergroene punten de 
bomen zijn die reeds geplant zijn en  de lichtgroene zouden mogelijke toekomstige bomen 
kunnen zijn.  
 

 
Figuur 61: Bomeninventarisatie (Carlier). 
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7.3.3. Maaien 
 
Na de inventarisatie van de planten zijn de bermtypes per straat bepaald (Figuur 62) via de 
methode van Arnout Zwaenepoel.  

 
Figuur 62: Bermtypes case Moorslede (Carlier). 

Conclusie: Er zijn 10 hoofdtypes en 6 ondertypes. Er zitten al iets schralere bermtypes in 
zoals bermtype 14, maar toch zijn de meeste bermtypes voedselrijk (type 6) of onder invloed 
van biociden (type 8). 
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Eenmaal de bermtypes bepaald waren, kon de maaidata bepaald worden (Figuur 63) aan de 
hand van het boek “Werk aan de berm!” van Arnout Zwaenepoel.  

 
Figuur 63: Aanbevolen maaidata Moorslede (Carlier). 

Conclusie: 
De meeste bermen zijn nog te voedselrijk en moeten daarom gemaaid worden volgens het 
bermbesluit (na 15 juni en na 15 september). De iets schralere bermen vereisen een andere 
maaidata dan het bermbesluit. Voor deze bermen moet er een uitzondering aangevraagd 
worden bij het ANB. 
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Tot slot kan men bepalen welke bermen best gemaaid en afgevoerd worden en welke 
facultatief mogen afgevoerd worden (Figuur 64). 

 
Figuur 64: Afvoer maaisel (Carlier). 
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8 Discussie en algemeen besluit 
 
Een bermbeheerplan wordt vaak niet meer opgesteld door de huidige besparingen. Toch kan 
dit nochtans een oplossing bieden aangezien de maaidata verspreid kunnen worden 
(arbeidsspreiding) en er na een aantal jaar (5 à 9) een daling van de biomassa kan zijn mits 
een goed beheer. Tegenwoordig zijn er veel gemeentes die aanraden om een 
snelinventarisatie te laten uitvoeren i.p.v. een uitgebreide, zodat er nadien nog een 
regelmatige monitoring kan plaats vinden. 
 
Er zijn niet veel gemeenten die een monitoring hebben met cijfermateriaal, maar deze 
zeggen dat er wel een zichtbare verschraling is. Merelbeke heeft wel een goede monitoring 
uitgevoerd. Uit hun resultaten met cijfermateriaal is er na 9 jaar een duidelijke verschraling 
merkbaar en zijn er enkele waardevolle planten zoals wilde bertram, rapunzelklokje, brede 
wespenorchis enz. terug te vinden. 
 
Zelf heb ik aan de hand van mijn case te Moorslede ondervonden hoe moeilijk het is om de 
bermen in te delen in bermtypes. De methode van Arnout Zwaenepoel vergt enorm veel 
kennis, terwijl de methode van het Vlaamse gewest weinig rekening houdt met het in zaad 
komen van waardevolle planten. Het is dan ook aan te raden om vooral de waardevollere 
bermen te bepalen en deze te laten inventariseren volgens de methode van Arnout 
Zwaenepoel. Want het zijn vaak deze bermen die een ander maaitijdstip verlangen dan het 
bermbesluit. 
 
Uit de inventarisatie van de knelpunten in Moorslede blijkt dat er toch heel wat knelpunten 
kunnen voorkomen in de bermen. Vooral de particulier vormt een grote bedreiging door de 
berm om te vormen tot een steenrijke omgeving zonder berm (42,38 % van alle knelpunten). 
Wel moet er meegedeeld worden dat de oppervlakte van het te ver ploegen (9,77 %) over 
het algemeen groter is dan die van de steentjes. Verder komt gazonbeheer (14, 26 %), 
dumping tuinafval/maaisel (10, 94 %) en herbiciden  (10,94 %) nog teveel voor. Een goede 
communicatie kan hierbij een grote rol spelen. 
 
Wat de aannemer betreft is het vaak moeilijk om de geschikte persoon te vinden. Soms 
werken ze te goedkoop (veelal omdat de verwerking van het maaisel niet correct gebeurt) of 
zijn ze te duur. Daarom is het van uiterst belang om een uitgebreid bestek op te maken, 
zodat er niet veel discussie rond de prijs mogelijk is. Normaal moet de eenheidsprijs per lm 
met opvang schommelen tussen de 0,06 € en de 0,11 € terwijl de eenheidsprijs zonder 
opvang tussen de 0,02 € en 0,025 € zal liggen. Zaken die vaak niet vermeld zijn in het 
bestek zijn: 

 beschadigingen (aan graszoden, boompalen, plantsoen, enz.) dienen binnen de 48 h 
hersteld te zijn); 

 maaihoogte tussen de 5-8 cm (om zo de meeste biomassa weg te nemen); 

 de plaats naar waar het maaisel moet gebracht worden (om sluikstort te vermijden); 

 het maaitoestel wordt het best voorzien van een kettingsysteem voor de maaiarm 
zodat kleine zoogdieren en ongewervelden nog kunnen ontsnappen;  

 het maaien met afvoer gebeurt best door een cirkelmaaier (bij een klepelmaaier wordt 
het opzuigen te moeilijk door te kleine fractie van het maaisel). 
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Conclusie:  
 
Dit eindwerk vormt een basis voor de opmaak van een bermbeheerplan en bestek. Dit is 
noodzakelijk omdat men bepaalde zaken soms vergeet te vermelden. Indien men het 
bermbeheerplan goed opstelt en een uitgebreid bestek opmaakt moet men normaal positieve 
verschraling boeken na 5 à 9 jaar.  
 
Een ecologische berm biedt zowel voordelen op ecologisch vlak (de berm vormt een laatste 
toevlucht van bepaalde zeldzame planten en dieren), sociaal vlak (esthetisch mooi voor 
fietsers, wandelaars, enz.) en economisch vlak (in de bermen is er plaats voor nuttige 
insecten voor de bestrijding van schadelijke , plaats voor dieren die zorgen voor bestuiving, 
enz.). Daarom is het noodzakelijk om te sensibiliseren zodat verdwijning en verruiging van 
de bermen tegengegaan wordt.  
 
Tot slot kan men indien de maaidata voor het bermbeheerplan goed opgesteld is afwijkingen 
van de maaidata aanvragen bij het ANB. Dit biedt als enerzijds als voordeel dat 
vroegbloeiende planten en laatbloeiende planten meer kansen krijgen om zaad te vormen. 
Anderzijds biedt deze uitzondering de mogelijkheid om een arbeidsspreiding te laten 
gebeuren.  
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9 Bio-ethische reflectie 
 
Pijler 1: sociaal (Lander Degryse) 
 
Bermen zorgen voor een verkeerstechnische functie (bv. het zorgen voor 
uitwijkmogelijkheden, afscheiding tussen fietspad en weg, …). Maar wanneer ze ecologisch 
beheerd worden door bv. de maaidata aan te passen kunnen ze ook nog een esthetische 
functie hebben, zoals meer kleur bieden voor wandelaars en fietsers (denk maar aan bv. de 
stroroute in Moorslede). 
 
In de wegbermen is er meestal niet zoveel plaats om een deftige boom te plaatsen. Ze 
zouden echter wel een positieve invloed hebben op het verkeer. Dit omdat ze verblinding van 
de zon kunnen tegengaan, een bocht kunnen aanduiden, enz. Jammer genoeg zijn er heel 
wat knelpunten in bermen zoals: sluikstorten (blikjes, mosselschelpen, maaisel, tuinafval, 
…), pesticiden, meeploegen door een landbouwer of het omvormen tot gazon door 
bewoners. Dit komt veelal door een gebrekkige communicatie, maar heeft wel heel wat 
gevolgen. Communicatie met de bewoners is daarom van groot belang. 

 Het beheren als gazon zorgt voor het bekomen van monotone grassen; 

 Het storten van maaisel zorgt ervoor dat de berm gaat verruigen; 

 Door het storten van tuinafval kunnen er heel wat tuinplanten zich verspreiden, wat 

kan leiden tot exoten (bv. japanse duizendknoop, guldenroede, reuzenbalsemien, …) 

die onze inheemse planten verdringen; 

 Steentjes, blikjes, mosselschelpen en andere soorten afval kunnen zorgen voor 

schade aan de maaimachine, maar kunnen ook een gevaar opleveren voor mensen 

die net langs de berm passeren wanneer deze gemaaid wordt; 

 Pesticiden en omploegen van de bermen kunnen ervoor zorgen dat onze 

biodiversiteit daalt.  

Omdat de vegetatie soms te hoog wordt kan dat de verkeersveiligheid in het gedrang 
brengen. Daarom kunnen steden en gemeentes een aanvraag doen om vroeger te maaien. 
Soms wordt er hierbij slechts een strookje gemaaid. Dit is positief voor het esthetisch zicht 
en is nog veilig genoeg voor het verkeer.  
 
Pijler 2: economie (Dwight Declercq) 
 
Bermen bezitten op economisch vlak een groot knelpunt, namelijk de beheerskost voor het 
maaien. Maar dankzij een beheerplan kunnen er ook andere tijdstippen aangewezen worden 
en kunnen de kosten wat verspreid worden. Door elk jaar te gaan maaien gaat men op den 
duur de bodem verschralen, hierdoor heeft men na verloop van tijd een minder volume aan 
maaisel en zo dus ook een lagere kost voor de verwerking. Nadeel is echter wel dat men 
moet blijven volhouden, omdat dit niet van de ene dag op de andere over gaat. 
 
De kosten voor bomen kan men beperken door enkel bomen te plaatsen waar het zinvol is 
(m.a.w. waar er voldoende groeiplaats is). Voor het aanplanten van bomen in de bermen 
wordt er rekening gehouden met de teelten van de landbouwers, omdat de schaduw van de 
bomen kan zorgen voor een productiedaling. Zo worden er bij landbouwpercelen best alleen 
bij graasweides bomen aangeplant. 
 
De biodiversiteit van de wegbermen heeft ook een economisch nut. Dit omdat ze een 
voedselbron vormen voor allerlei insecten die zorgen voor de bestuiving van teelten. Men 
mag echter wel niet beginnen met bloemenmengsels uit te zaaien, omdat het gevaar erin 
bestaat dat mensen ook mengsels gaan uitzaaien met uitheemse planten die zich weer gaan 
verspreiden (exoot worden). 
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Bovendien zorgen bermen nog eens voor een groot economisch voordeel voor de 
landbouwers omdat bermen erosie (= het wegspoelen van de vruchtbare grond) verkleinen. 
 
Pijler 3: ecologie (Jonathan Clerckx) 
 
Bermen bieden op ecologisch vlak een enorm groot voordeel voor de fauna en flora. Ze 
vormen namelijk natuurverbindingsgebieden en zorgen ervoor dat een soort zich nog kan 
vestigen. Vaak worden er soorten in teruggevonden die men bijna nergens anders meer 
aantreft. 
 
In dit onderzoek worden er verschillende maaidata aanbevolen. Deze maaidata zijn gericht 
op de zeldzamere planten (nadat ze in zaad gekomen zijn) of een potentiële toekomst van 
een berm (bv. omvorming van een ruigte naar een ander type).  Hierdoor wordt de 
biodiversiteit van de berm positief beïnvloed, in vergelijking met de aanbevolen maaidata in 
het bermdecreet. Want meestal zouden er nog waardevolle planten in bloei staan. 
 
Landbouwers worden verplicht om een bufferstrook te voorzien, zodat er geen meststoffen 
en/of sproeistoffen in de bermen of de grachten terecht komen.  
 
Het maaisel wordt verwerkt via de Ladder van Lansink. Dit wil zeggen dat men eerst zoveel 
mogelijk maaisel probeert te vermijden, daarna hergebruik van het maaisel, recycling, 
energie, verbranding en pas als alle andere methoden niet kunnen, storten. Tegenwoordig 
zijn er zelfs proeven voor het verkrijgen van biogas uit het bermmaaisel. 
 
Bij het plaatsen van de bomen zal er ook rekening worden gehouden met zeldzamere 
zonminnende planten. Hierbij zullen er geen bomen geplaatst worden. 
 
Het grote minpunt zal altijd de sluikstort blijven (zie sociaal vlak), maar via communicatie 
naar buurtbewoners toe zou het al heel wat verminderen. Het grote voordeel voor de 
landbouwers is dat bermen vaak een habitat vormen voor de natuurlijke bestrijding van 
sommige plagen in hun gewassen. 
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10 Publiceerbaar artikel 
 

Stand van zaken: bermbeheerplannen 
Aan de hand van een case te Moorslede 
 
1. Inleiding 
 
Wegens de huidige besparingen is het voor veel steden en gemeenten moeilijk om alle 
bermen te beheren volgens het bermbesluit. Dit omdat het maaien en afvoeren van alle 
bermen te duur zou uitkomen en dat er te weinig personeel is om alle bermen te maaien in 
de periodes die vastgelegd zijn in het bermbesluit. 
Een bermbeheerplan zou hiervoor een oplossing kunnen bieden omdat ten eerste de 
maaidata aangepast kan worden (wat zorgt voor een arbeidsspreiding) en ten tweede zorgt 
een goed beheer van de bermen voor een verlaging van de biomassa. 
Gedurende mijn onderzoek te Moorslede (landelijke gemeente in West-Vlaanderen) en 
interviews met andere gemeenten heb ik getracht een antwoord te kunnen bieden op de 
volgende zaken: Welke knelpunten kan je verwachten in een berm? Heeft een 
bermbeheerplan invloed op de vegetatie? Is een bermbeheerplan realistisch om uit te 
voeren? 
 
2. Wetgeving 

 
Wanneer je bezig bent met het beheer van bermen krijg je te maken met een 4- tal 
wetgevingen. Zo heb je ten eerste het bermbesluit dat natuurvriendelijk bermbeheer 
stimuleert door verbod van biociden en vooropgestelde maaidata (niet voor 15 juni en niet 
voor 15 september).  Maar door een bermbeheerplan op te stellen kan je een uitzondering 
van deze maaidata aanvragen aan het ANB. Ten tweede heb je het decreet van 
natuurbehoud dat elke gemeente verplicht om een bermbeheerplan op te stellen en een 
regelmatige controle vereist van de maaihoogte. Ten derde heb je het decreet van de 
bestrijdingsmiddelen die bestrijdingsmiddelen verbiedt. En tot slot heb je het besluit voor de 
distelwetgeving die de beheerder verplicht de bloei te verhinderen van schadelijke distels 
(akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel). 
Er zijn tegenwoordig echter veel tegenstanders van de distelwetgeving omwille van 2 
redenen. Ten eerste doordat de wet verouderd is  (ontstaan in de tijd van de handenarbeid 
waarbij distels tot infecties konden leiden zoals tetanus). Ten tweede zorgt de wetgeving 
voor het achteruit gaan van op schadelijke distels gelijkende planten denkende aan de 
kalketrip (Centaurea calcitrapa) en zaagblad (Serratula tinctoria).  
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3. Problemen in de bermen  

In de bermen kunnen er heel wat knelpunten voorkomen denkende aan biocidengebruik, 
gazonbeheer, steentjes, te ver ploegen, dumping van gazon/tuinafval, enz. 

 
Figuur 65: Knelpunten case Moorslede (Carlier). 

Toegepast op Moorslede (Figuur 65) valt er af te leiden dat het grootste knelpunt in de 
bermen  steentjes bij woningen zijn (42,38 % van de knelpunten). Omdat de opritten hierbij 
niet meegerekend zijn is dit dus een ontzettend hoog cijfer. 
Andere veel voorkomende knelpunten is het beheren van de berm als gazonbeheer (14 %), 
het dumpen van tuinafval/maaisel in de bermen (10 %), herbiciden (10 %) en het omploegen 
van de bermen (9 %). Deze knelpunten berusten meestal op verkeerde opvattingen en 
kunnen het best verholpen worden door een duidelijke communicatie. 
In totaal zijn er 24 plaatsen van zwerfvuil en steenbrokken gedetecteerd. De aannemer zal 
dus op deze plaatsen extra goed moeten controleren vooraleer het maaien.  
Tot slot kan er nog gezegd worden dat de aannemer 18 van de 75 bermen te vroeg heeft 
gemaaid. Een bestek met duidelijke richtlijnen naar de aannemer toe en een regelmatige 
controle naar de maaidata zouden hiervoor aangewezen zijn. 
 
4. Bermtypes 

Er zijn 2 verschillende methoden om een berm te  typeren. De eerste methode is volgens het 
Vlaams gewest die de bermen gaat indelen volgens voedselrijkdom (bv. zeer voedselrijk, 
matig voedselrijk, schraal, enz.). De tweede methode is een indeling van 37 bermtypes dat 
opgesteld is door Arnout Zwaenepoel (zie Werk aan de berm!). 
De classificatie van de bermen volgens de methode van Arnout Zwaenepoel vergt veel 
plantenkennis, terwijl het beheer van de hoofdtypes toch gelijk loopt met het beheer volgens 
het Vlaams Gewest. Het is daarom ook aan te raden om vooral de waardevollere bermen te 
inventariseren volgens de 37 bermtypes omdat deze bermen ook vaak een ander 
maaitijdstip vergen.  
Indien de methode van Arnout Zwaenepoel gebruikt wordt kunnen we vaststellen dat het 
meest voorkomende bermtype het zevenblad-ridderzuring-type (6) is. Dit bermtype komt 
overeen met de classificatie zeer voedselrijk van het Vlaams Gewest.  
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5. Bestek en kostprijs 

Om een correcte kostprijs te ontvangen van de aannemer is het van groot belang om een 
goed bestek te laten opmaken. Indien het bestek goed opgemaakt is zal de eenheidsprijs per 
lm met opvang schommelen tussen de 0,06 € en 0, 11 € en de prijs zonder opvang tussen 
de 0,02 € en de 0,025 €. 
Het opmaken van een goed bestek is cruciaal voor een goede communicatie met de 
aannemer. Uit onderzoek blijkt dat volgende zaken vaak niet vermeld worden in een bestek: 
beschadigingen (aan graszoden, boompalen, plantsoen, enz.) dienen binnen de 48 h 
hersteld te zijn; maaihoogte tussen de 5-8 cm (om zo de meeste biomassa weg te nemen), 
rijsnelheid moet aangepast worden aan het weer en de helling; de plaats naar waar het 
maaisel moet gebracht worden (om sluikstort te vermijden); het maaitoestel wordt het best 
voorzien van een kettingsysteem voor de maaiarm zodat kleine zoogdieren en 
ongewervelden nog kunnen ontsnappen; het maaien met afvoer gebeurt best door een 
cirkelmaaier (bij een klepelmaaier wordt het opzuigen te moeilijk door te kleine fractie van het 
maaisel). 
 
6. Monitoring  

En heikel punt voor het invoeren van een bermbeheerplan is de ecologische meerwaarde. Is 
het nu zo dat het duurdere maaien en afvoeren zorgt voor een stijgende biodiversiteit? Uit 
het onderzoek bleek dat gemeenten die al jaren hun bermbeheerplan volgen (Merelbeke, 
Jabbeke, Aalst, Dilbeek, enz. ) effectief resultaat verkrijgen.  
 

 
             Figuur 66: Evolutie bermtypes Merelbeke. 

(Figuur 66) is terug te vinden in het monitoringsdocument van de gemeente Merelbeke. Deze 
gemeente heeft al sinds 1995 een bermbeheerplan, waarvan er een monitoring gebeurd is in 
2004.   
Uit de resultaten blijkt dat een 5-tal types verdwenen zijn (type 4, 7, 8, 21 en 32), maar dat er 
wel 3 nieuwe bermtypes bijgekomen zijn, namelijk: pinksterbloem – speenkruid (2), grote 
muur – rimpelmos (5), harig wilgenroosje – riet (9).  Dit is een positieve evolutie aangezien 
de meeste bermtypes die verdwenen zijn voedselrijk zijn (met zevenblad, ridderzuring, grote 
brandnetel, enz.) of kenmerk waren voor herbicidengebruik (bermtype 8). De nieuwe 
bermtypes duiden op een voedselschralere vegetatie (met rode klaver, scherpe boterbloem, 
gewoon knoopkruid, gewoon duizendblad, enz.) 
Naast de voedselverschraling zijn er nu ook minder algemene soorten terug te vinden zoals 
de wilde bertram, rapunzelklokje, slanke sleutelbloem, brede wespenorchis en rietorchis. 
Ook Dilbeek heeft sinds 2003 een ecologisch bermbeheerplan. Hierbij zaten er 6 straten 
gedurende 5 jaar in eenzelfde beheer. Deze bermen hebben over het algemeen meer kleur 
gekregen (door dagkoekoeksbloem, margriet, rode klaver, knoopkruid, rolklaver, vlasbekje, 
vergeet-mij-nietje, enz.). Ook hier zijn er weer zeldzamere planten terug te vinden zoals de 
gevlekte orchis. 
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7. Conclusie 

De kostprijs van een goed bermbeheer kan aanzienlijk dalen doordat schralere bermen 
minder frequent gemaaid moeten worden en dat er minder biomassa zal overblijven na 
verloop van tijd. De aannemer dient regelmatig gecontroleerd te worden tijdens de werken 
op o.a. de maaihoogte en eventuele beschadigingen, maar een uitgebreid bestek zorgt er 
voor dat er hieromtrent geen discussies kunnen ontstaan. 
 
Wat de knelpunten betreft in bermen kan er vastgesteld worden dat de particulier een grote 
bedreiging vormt voor het verdwijnen van de bermen of voor de verruiging ervan. Wel dient 
men te vermelden dat de oppervlakte van omgeploegde bermen vaak groter is dan die van 
de particulier. Mits een goede communicatie kan men deze knelpunten voor een groot deel 
reduceren. 
 
Tot slot kunnen we uit de monitoring van andere gemeenten besluiten dat een goed 
bermbeheerplan effectief zorgt voor een berm met meer biodiversiteit, wat dan weer ten 
voordele komt voor recreatie. 
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11 Voorstelling van de dagelijkse werkzaamheden 
1 5 september 2014 Inventarisatie najaar van de bermen te Moorslede. 

2 8 september 2014 

3 9 september 2014 

4 10 september 2014 

5 11 september 2014 

6 15 september 2014 

7 16 september 2014 

8 17 september 2014 

9 18 september 2014 

10 23 maart 2015 Opzoeken gemeenten met een bermenbeheerplan + 
verwerking van de inventarisatie 

11 26 maart 2015 Opstellen vragen interview Arnout Zwaenepoel + maken 
interview met Survey Monkey 

12 31 maart 2015 Interview Arnout Zwaenepoel + uittesten QGIS 

13 1 april 2015 Verdere uitwerking inleiding, bermbesluit en problematiek 

14 2 april 2015 Uitwerking distelproblematiek, omploegen van een berm, 
gazonbeheer en exoten 

15 4 april 2015 Verwerking methodiek opstellen bermbeheerplan. 

16 13 april 2015 Opmaak database gemeenten West-Vlaanderen met 
bermenbeheerplan 

17 14 april 2015 Opmaak database gemeenten West-Vlaanderen met 
bermenbeheerplan + Voorbereiding interview stad 
Zwevegem + verdere uitwerking eindwerk 

18 15 april 2015 Uitwerking straatfiches per straat + database fotonummers 

19 16 april 2015 Interview Dirk Vandromme (Stad Zwevegem) + uitwerking 
straatfiches 

20 17 april 2015 Doornemen bermbeheerplan Zwevegem 

21 20 april 2015 Aanpassingen eindwerk + Opmaak kaarten 

22 21 april 2015 Verwerking e-mails + verwerking gegevens inventarisatie 

23 22 april 2015 Verwerking planten per straat case Moorslede + verwerking 
bermbeheerplan Zwevegem 

24 23 april 2015 Verwerking e-mails + gekregen bestekken + gekregen 
bermbeheerplannen  

25 24 april 2015 Verdere verwerking gekregen bermbeheerplannen en 
documenten van internet 

26 26 april 2015 Inventarisatie voorjaar van de bermen te Moorslede. 

27 27 april 2015 Inventarisatie voorjaar van de bermen te Moorslede. 

28 29 april 2015 Interview stad Aalst + aanpassingen eindwerk 

29 30 april 2015 Aanpassingen eindwerk 

30 6 mei 2015 Inventarisatie voorjaar van de bermen te Moorslede. 

31 7 mei 2015 Inventarisatie voorjaar van de bermen te Moorslede. 

32 8 mei 2015 Aanpassingen eindwerk + verwerking inventarisatie 

33 12 mei 2015 Verwerking inventarisatie 

34 14 mei 2015 

35 15 mei 2015 

36 23 mei 2015 

37 24 mei 2015 

38 26 mei 2015 Aanpassingen eindwerk + schrijven wetenschappelijk artikel 

39 28 mei 2015 

40 29 mei 2015 Maken kaartmateriaal 

41 1 juni 2015 Aanpassingen eindwerk 

42 2 juni 2015 Aanpassingen eindwerk 
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12  Bijlagen 
 

12.1 Bijlage 1: Interview met Arnout Zwaenepoel (WVI, Brugge) 
 
Deel algemeen 
 

1) Voor welke gemeenten heeft u allemaal een bermbeheerplan opgesteld? 

Anzegem Ledegem (oude spoorweg) 

Brugge Lo-reninge 

De Haan Oostende 

Gistel Oostkamp 

Harelbeke Oostrozebeke 

Heuvelland Staden 

Hooglede Torhout 

Ieper Vleteren 

Ingelmunster Wielsbeke 

Knokke Zedelgem (oude spoorweg) 

 
2) Wordt er veel gewerkt met vrijwilligers voor het opstellen van een bermbeheerplan? 

Soms met vrijwilligers (bv. plantenwerkgroep), maar soms is er een gebrek aan 
voldoende kennis. 

 
3) Hoe denkt u over inzaai van bermen (floravervalsing)? 

Geen voorstander, maar inzaai kan wel met strikt lokaal zaad die er van nature 
vroeger voorkwam. 

 
4) Wordt er bij de maaitijdstippen rekening gehouden met de verspreiding van fauna? 

 Ja, meestal wordt de berm verdeeld in 3 stroken (veilig 1 m, botanisch 1, 40 m 
en fauna). De stroken worden op een verschillend tijdstip gemaaid zodat 
dieren zich nog kunnen verplaatsen.  

 Ook is het aangeraden om machines te gebruiken die vooraan de machine 
voorzien zijn van een kettingsysteem voor de maaiarm, hierdoor kunnen 
kleine zoogdieren en ongewervelde ontsnappen aan de machine.  

 
Deel inventarisatie 
 

1) Hoe bepalen jullie je inventarisatieplaatsen? Wordt er gewerkt met de BWK en 
bodemkaart? 

 Alle bermen worden geïnventariseerd en aan de hand van waardevolle fauna 
worden dan potentieel mogelijke bermen uitgeselecteerd voor een botanisch 
beheer. Soms is er wegens beperkt budget een aantal vooraf vastgelegde 
plekken voor de inventarisatie.  

 Er wordt niet gewerkt met de biologische waarderingskaart (BWK) omdat dit 
enkel slaat op de percelen en niet op de bermen. Ook de bodemkaart wordt 
niet gebruikt omdat de grondsoort bijna volledig hetzelfde is voor een 
gemeente en soms te antropogeen.  

 
2) Welke apparatuur wordt er gebruikt om ter plaatse in te tekenen? 

Op terrein worden zeldzame planten en permanente kwadranten (opvolgings- 
plaatsen) nauwkeurig vastgelegd met een Geoexplorer 6000 series. Dit toestel is 
duur in aanschaf maar heeft als voordeel dat er meer bereik is door meer satellieten, 
waardoor men nauwkeuriger kan opmeten (tot op 10 cm nauwkeurig). 

 



Onderzoek bermbeerplannen   Expertisecentrum Groenmanagement VIVES Roeselare  IX 

Silke Carlier  academiejaar 2014-2015   

3) Welk advies geef je voor aanplantingen van bomen 

 Bomen worden vaak aangeplant in de bebouwde kom, omdat je vaak met de 
vegetatie toch niets kan doen.  

 In landbouwgebied wordt er gebruik gemaakt van grensbomen (bomen op de 
grenzen van de gemeente) omdat het vaak moeilijk ligt om er bomen aan te 
planten door (bv. minimum afstanden opgegeven in het Veldwetboek). 

 
4) Na hoeveel tijd is er een merkbaar verschil tussen de eerste inventarisatie en een 

waardevollere berm? 

 Dit is enorm afhankelijk van het beheer en de bodem. Als men de berm heel 
intensief gaat beheren (2 x maaien en afvoeren) moet er resultaat zijn na 
ongeveer 5 jaar. Een zanderige bodem is veel schraler waardoor men ook 
vlugger resultaat zal hebben, maar deze bodem heeft ook als nadeel dat het 
gevoelig is voor pesticiden (als men één keer sproeit is al het werk van vele 
jaren voor niets geweest). 

 Verder is ook de vraag welke soorten er moeten komen, want verspreiding 
van zeldzame soorten gebeurd enorm traag. 

 
Deel methodiek 
 

1) Richtlijnen voor het opstellen van permanente kwadranten 
Op plaatsen met weinig invloeden van buitenaf worden er gebiedjes afgebakend. 
Hierin wordt alles grondig geïnventariseerd. Elk proefvlak wordt gefotografeerd en 
daarna elk jaar verder opgevolgd. 

 
2) Hoe nauwkeurig moet de classificatie van de bermtypes? 

Dit moet zo nauwkeurig mogelijk gebeuren. Het beste is om de types te bepalen op 
het moment van de inventarisatie zelf. De soorten die in de sleutel staan zijn de 
meest typische soorten die men zeker moet geïnventariseerd hebben. 

 
3) Moet een straat opgedeeld worden in verschillende zones of is dit te complex voor de 

uitvoerder? 
Als een straat verschillende biotopen heeft (bv. bos, akker, gracht, enz.) is het beter 
om deze in verschillende stukken op te delen. Dit omdat het bermtype ook 
verschillend zal zijn. 

 
4) Wordt er in GIS gewerkt in lijn- of vlakvormige elementen? 

Vlakken zouden beter zijn in GIS, maar dan is er een nauwkeurige opmeting nodig op 
terrein wat veel tijd en geld vergt. 

 
5) Hoe gebeurt de toekenning van het waardesysteem van de bermen (waardevol, zeer 

waardevol, enz.) 
Door een combinatie te maken van Rode lijstsoorten, andere ecologisch interessante 
soorten, interessante vegetatietypes, fauna, esthetiek, breedte van de berm, waarde 
als corridor voor planten en dieren in het omgevende landschap, enz. 

 
Deel knelpunten 
 

1) Waar is het waardevol om een ecologisch bermbeheer te doen? 
Op plaatsen die zo weinig mogelijk invloeden hebben van buitenaf (vaak de iets 
bredere bermen en/of bermen langs graasweiden. 

 
2) Heeft het niet afvoeren van maaisel geen invloed op knelpunten zoals storten van 

tuinafval? 
Weinig. Dit ligt veelal aan de instelling van de mensen. 
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3) Zijn er bepaalde beleidsmaatregelen die genomen kunnen worden om sluikstorten 

tegen te gaan? 
Een betere naleving, maar is financieel moeilijk. 

 
4) Is er een toename van exoten in de bermen door het storten van tuinafval? 

Ja, denk maar aan gevlekte dovenetel en italiaanse aronskelk. 
 

5) Hoe kan je landbouwers sensibiliseren om niet tot aan de berm te ploegen? 
Een goede berm bevat geen planten die men wil bestrijden. Denk maar aan 
heermoes, akkerwinde, distels, enz. 

 
6) Hoe zit het praktisch met distels? 

De vier schadelijke distels (akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel) moeten 
nog steeds verplicht verwijderd worden door deze te maaien voor de bloei. Biociden 
zijn hiervoor niet toegelaten. 

 
Deel beheer 
 

1) Hoe zou je een gemeente kunnen overtuigen om een bermbeheerplan op te stellen, 
wetende de grote meerkost? 
In feite zijn ze verplicht van de wet. Maar anders door de hogere biodiversiteit 
(vlinders, bijen en botanisch). 

 
2) Welke maaitijdstippen worden er algemeen genomen + Waarom? 

De meeste bermtypes moeten gemaaid worden na 15 juni en 15 september volgens 
het bermbesluit. Maar voor sommige types ligt het maaitijdstip anders omdat de soort 
te dominant is (bv. grassen) of nog niet in zaad is gekomen (najaarsbloeiers). 

 
3) Kostprijzen maaien en afvoeren 

Het vervoer naar het erkend verwerkingsbedrijf is het duurst. Als men maait in 
september is het maaisel meestal te nat om gemakkelijk verwerkt te worden. 
Tegenwoordig kan men maaisel ook gebruiken voor biogas, waarbij men het maaisel 
meestal gratis aanneemt (helft van de kost). 

 
4) Wat mag er zeker niet ontbreken in het bestek? 

 Kettingen vooraan de machine zodat dieren kunnen ontsnappen; 

 Maaihoogte (niet te hoog maaien, anders weinig biomassa mee); 

 Rijsnelheid 

 Toestel (toestellen met messen zijn meestal niet goed verzekerd). 
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12.2 Bijlage 2: Interview met Dirk Vandromme (Stad Zwevegem) 
 
Deel algemeen 
 

1) Waardoor bent u overtuigd om een bermbeheerplan op te laten stellen? 
In de jaren ’96 zijn er veel GNOP’s opgesteld waarbij bermbeheer enorm belangrijk 
was, hierdoor was er toen voldoende geld beschikbaar om dit te laten opstellen. 

 
2) a) Is er al een monitoring gebeurd na het toepassen van het bermbeheerplan? Zo ja, 

zijn er hier beschikbare resultaten van? 
Nee, omdat er hiervoor onvoldoende geld is.  
b) Kunt u geen gebruik maken van vrijwilligers zoals de plantenwerkgroep voor de 
evolutie hiervan. 
Plantenwerkgroep was niet gekend bij de persoon + er wordt liever gewerkt met 
mensen die veel ervaring hebben. 

 
3) Welke visie is er gebruikt voor het opstellen van het beheerplan? 

Visie is bepaald door de wet. Geen rekening gehouden met recreatie en dergelijke. 
Wel met de technische haalbaarheid. 

 
4) Heeft u nog tips voor andere gemeenten? 

Blijf praktisch in beheer en betaalbaarheid; 
Soms is het beter van een goedkopere snelinventarisatie te laten uitvoeren dat je een 
aantal jaar later nog eens kan laten uitvoeren. 

 
Deel inventarisatie  
 

1) Hoe worden de inventarisatieplaatsen bepaald? Wordt er gewerkt met de BWK en 
bodemkaart? 
Alle bermen worden geïnventariseerd en op basis van de planten worden de 
waardevollere bermen bepaald. 

 
2) Is er voor de opmaak van het bermbeheerplan een samenwerking geweest met 

vrijwilligers (vb. Natuurpunt)? 
Nee, er wordt liever 1 persoon aangesteld hiervoor met de nodige kennis. 

 
3) Zijn er afwijkingen op het bermbesluit? 

Ja, voor bermen met waardevolle soorten. Maar men dient hierbij rekening te houden 
met de technische haalbaarheid voor de aannemer (een aaneengesloten gebied om 
te maaien).  

 
Deel knelpunten 
 

1) Hoe wordt er opgetreden tegen sluikstorten? 
Voor sluikstorten worden er geen GAS-boetes uitgedeeld. Er is hiervan ook niet veel 
last, omdat er een ploeg bestaat die sluikstort constant opruimt. 

 
2) Hoe wordt er omgegaan met gazonbeheer 

Gazonbeheer wordt toegestaan, omdat bewoners hun bermen onderhouden. Ook bij 
de ecologisch beheerde bermen wordt dit toegelaten, omdat het slechts een klein 
deel van de bermen zou inpalmen. 

 
3) Zijn er exoten in de bermen? + Hoe worden ze bestreden? 

Er is geen last van exoten. 
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4) Hoe wordt er omgegaan met het verdwijnen van de berm door te dicht ploegen van 
landbouwers of steentjes bij woningen? 
Dit is bevoegdheid van de politie. Maar tegenwoordig heeft dit niet veel prioriteit.  

 
5) Distels  

De bermen worden meestal gemaaid volgens het bermbesluit, waardoor de distels 
automatisch bestreden worden. 

 
Deel beheer 
 

1) Worden er bomen aangeplant in buitengebied? + Waarmee wordt er rekening 
gehouden? 
Er worden bomen aangeplant in het buitengebied. Dit wordt echter wel bemoeilijkt 
door de aanwezigheid van leidingen. Ter plekke wordt nagezien of de aanplant te 
verantwoorden is (omgevingsfactoren, breedte berm, gracht, bestaande bomen op 
privaat, enz.) 

 
2) Wat zijn de kostprijzen voor het beheer? 

  
 

3) Opmerking bestek: In het bestek staat er vermeld dat de maaihoogte 10 à 12 cm 
hoog is, maar de meeste biomassa bevind zich juist hieronder. Moet de maaihoogte 
hiervoor niet aangepast worden? 
Vanwege hobbelig terrein is het moeilijk om laag te maaien. 
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12.3 Bijlage 3: Interview met Antonia Geerts (stad Aalst) 
 
Deel algemeen 
 

1) Waardoor bent u overtuigd om een bermbeheerplan te laten opstellen? + Wie heeft 
dit opgemaakt?  
Het bermbeheerplan is opgesteld in functie van het GNOP in oktober 1996 door de 
universiteit toegepaste ecologie te Antwerpen 
 

Deel beheerplan 
 

1) Werd er voor de opmaak van het beheerplan gebruik gemaakt van vrijwilligers zoals 
Natuurpunt? 
Er is een vooraanzet geweest door een tewerkstellingsproject met een bioloog. 
Hierdoor zijn enkele bermen alternatief beheerd. 
 

2) Is er gekozen geweest voor een snelle inventarisatie of een grondige inventarisatie + 
Wat is de methode geweest voor de bermtypering? 
Er waren al enkele bermen geselecteerd omwille dat ze waardevol zijn (bredere 
bermen). Van deze bermen is een typering gemaakt volgens de 
plantengemeenschappen. 
 

3) Met welke parameters is de visievorming opgesteld voor het beheerplan? 
Weinig verstoring (bv. geen strooizout) voor de ecologische bermen (bv. langs 
jaagpaden, oude spoorwegen). 
 

4) Worden er weleens bermen afgeplagd voor verschraling of voor het onderhouden van 
de weg? Zo ja, hoe gebeurd dit praktisch? 
Dit gebeurt weinig. 
 

5) Worden er vereisten weergegeven in het bestek hoe beken en grachten worden 
onderhouden? Bv. niets in de berm deponeren 
Er is geen bestek meer omdat het in eigen beheer gebeurt. Het in eigen beheer 
houden is nog altijd haalbaar met de huidige besparingen omdat er veel zaken 
worden uitbesteed (zoals snoeien, onderhoud kleine wegen, onderhoud woonwijken). 
In de verre toekomst moet er misschien uitgekeken worden naar andere methoden 
zoals Agrobeheer (landbouwers die maaien). 

 
6) Worden er bomen aangeplant in landelijk gebied? Zo ja, met welke zaken wordt er 

dan rekening gehouden? 

 de bermen moeten breed genoeg zijn; 

 er mogen geen woningen in de buurt zijn; 

 er mogen geen bovengrondse leidingen aanwezig zijn; 

 bomen moeten 8 à 10 m uit elkaar geplant worden. 
 

Deel bermbesluit 
 

1) Hoe gaan jullie praktisch om met het verbod op biociden? Zoals de bestrijding van 
distels, netels, schadelijke organismen? 
Alles wordt manueel bestreden. Klachten van distels komen maar weinig binnen. 
 

2) Waar trek je de grens tussen verkeersveiligheid en ecologisch beheer? 
Veiligheid primeert. Alle bermen worden hetzelfde beheerd. 
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3) Hoe gaan jullie om met de distelwetgeving? + Wat is uw mening hierover? 
De distelwetgeving wordt toegepast indien dit nodig zou zijn, maar er komen maar 
weinig klachten over. De wet zou mogen afgeschaft worden. 
 

4) Welke knelpunten heeft het bermbesluit volgens u? + Hoe zou dit aangepast kunnen 
worden? 
Ik ben enorm positief over het bermbesluit, ik zou niet weten wat er negatief aan is. 
 

Deel knelpunten 
 

1) Hebben jullie veel problemen met storten van tuinafval? + Hoe treden jullie hier tegen 
op? 
Er zijn weinig problemen met tuinafval. 
 

2) Worden er gasboetes gebruikt tegen knelpunten?  
Nog niet, maar dit is volop in de aanmaak. 
 

3) Zouden opvangnetten en/of statiegeld voor PMD een oplossing kunnen bieden 
volgens u tegen zwerfvuil? 

 Opvangnetten kunnen geen oplossing bieden, want er worden ook andere 
zaken in achtergelaten die er niet in thuis horen. Afval langs de openbare weg 
wordt opgehaald. 

 Statiegeld voor PMD zou misschien een oplossing kunnen zijn. 
 

4) Waar ligt de grens van gazonbeheer? 
In feite zou er een proces verbaal moeten opgesteld worden, maar dit is geen 
prioriteit van de politie. 
 

5) Hoe gaan jullie om met het verdwijnen van de berm door inwoners? 
Proberen te sensibiliseren. De eigenlijke breedte van de bermen kan gemakkelijk 
achterhaald worden omdat de breedte van de bermen in het GRB (grootschalig 
referentiebestand) bij de breedte van de weg verrekent is. 
 

6) Via welke methoden is een sensibilisatie mogelijk tegen knelpunten? 

 publicaties van ecologisch bermbeheer; 

 proces verbaal. 
 

Deel onderhoud van de bermen 
 

1) kostprijzen 
 

2) maaitijdstippen 
 
 

3) Wat mag er zeker niet ontbreken in een bestek? 

 Geen beschadigingen toebrengen aan constructies (manueel maaien); 

 Wetgeving 

 Binnen de 10 dagen afvoeren 
 

4) Wat gebeurt er met het maaisel? 
Het maaisel wordt voorlopig nog naar een composteringsinstallatie gebracht, maar er 
wordt uitgekeken naar andere methoden. 
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5) Op de website staat er dat jullie een goede evolutie hebben van de bermen. Is dit 
gestaafd aan de hand van monitoringen? Zo ja, heeft u hiervan gegevens? 
 

Deel tips 
 

1) Heeft u nog tips voor andere gemeenten 
Op de goede manier maaien (juiste tijdstip en juiste maaier) 
 

2) Hoe kan je goed communiceren met een aannemer? 
Door een toezichter op het werk te zetten. 

 

12.4 Bijlage 4: bestrijding exoten case Moorslede 
 

12.4.1. Japanse duizendknoop 
 
Dit is een soort die zich  enorm kan uitbreiden en heeft een gesloten bladerdek waardoor de 
overige vegetatie volledig overgroeit en verdringt. Ze kunnen bovendien enorme schade 
veroorzaken aan funderingen, verhardingen en rioleringen. De bestrijding ervan is zeer 
moeilijk en duur: 

 Een eerste methode is het uitgraven moet tot 3 à 5 m diepte mits het wortelgestel zo 
diep in de bodem dringt, waardoor dit een enorm dure methode is. Hiernaast kan elk 
fragment zich gemakkelijk ontwikkelen tot een nieuwe plant en is deze methode heel 
nefast voor de bodemstructuur; 

 Een tweede methode is een combinatie van afsnijden, stengelinjectie en 
afdekken. Hierbij worden de scheuten tijdens het groeiseizoen afgesneden tot op 10 
tot 20 cm hoogte en geïnjecteerd met een 3ml onverdunde glyfosaat. De locatie 
wordt hierna afgedekt met een zware, dichte, donkere folie die bedekt wordt met 30 
cm grond gedurende 3 tot 5 jaar. Belangrijk hierbij is dat de folie voldoende groot is 
en stevig verankerd is en de opvolging. 

 Opvolging: Vanaf de scheuten doorheen de folie groeien, moet de 
behandeling onmiddellijk herhaald worden. (natuur en bos, 2014) 

 
Figuur 67: Japanse duizendknoop in de Stroroute, Moorslede. (Carlier) 
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12.4.2. Amerikaanse vogelkers 
 
De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) kan zich enorm snel uitbreiden, waarbij een 
grote schaduwdruk zorgt voor een onderdrukking van de kruidlaag. 
 
Bestrijding:  

 Zaailingen kunnen handmatig uitgetrokken worden, maar kan zeer arbeidsintensief 
worden aangezien de massale kieming vanuit de zaadbank. 

 Bosbouwkundige technieken zonder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken: 

 Ringen: Hierbij zal men rondom rond de sapstroom onderbreken waardoor de 
boom geleidelijk aan gaat uitputten waardoor er geen felle reactie komt met 
het vormen van uitlopers; 

 Uitputtingsmethode: Hierbij worden de stammen ontdaan van alle takken en 
afgezet op ongeveer 1,5 m. Hierna zullen de stammen opnieuw gaan uitlopen 
en wordt het afslaan van de takken herhaald tot de stammen afsterven. 

 Stobbenbehandeling met chemische bestrijding waarbij de zaagwonden 
ingesmeerd worden met een glyfosaat oplossing. (natuur en bos, 2014) 
 

12.4.3. Reuzenberenklauw 
 
De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) kan enkele meters hoog groeien 
waardoor deze 80 % van het beschikbare licht voor lichtminnende soorten wegconcurreren. 
Hiernaast kan het sap in combinatie met zonlicht brandwonden veroorzaken op de huid. 
 
Bestrijding kan op volgende manier: 

 Bij kleine groepen kan je met een spade de planten uitsteken op een diepte van min. 
30 cm om hergroei te vermijden waarbij men de wortels zo volledig mogelijk dient 
weg te nemen. Indien men kan de planten al wegnemen in het tweedejaar omdat ze 
dan nog een dunne penwortel hebben (eind april of mei). Na het uitspitten moet de 
wortelkluit ontdaan worden van de aarde (de wortelkluit mag niet meer in contact 
komen met de bodem); 

 Men kan ook 2 à 3 keer maaien per jaar vanaf mei om te voorkomen dat de planten 
zaad gaan vormen. Dit kan gecombineerd worden met de inzaai van competitieve 
soorten (grassen) om de kieming van de plant te bemoeilijken; 

 Chemische bestrijding met herbiciden kan mits ze noodzakelijk aangewend worden.  

 Algemeen: 

 Beheer moet minstens 7 jaar worden volgehouden (maximale 
levensvatbaarheid van de zaden); 

 Draag altijd beschermkledij bij het bestrijden van deze soort want het sap 
veroorzaakt in combinatie met zonlicht brandwonden op de huid (jeuk, forse 
blaren tot zelfs bloedvergiftigingen). (natuur en bos, 2014) 

 

12.4.4. Bonte gele dovenetel 
 
Deze soort moet bestreden worden omdat de inheemse planten gaan wegconcurreren. 
 
Bestrijding gebeurt als volgt (natuur en bos, 2014): 

 Handmatig verwijderen tijdens de winter, omdat de groenblijvende planten dan 
gemakkelijk opgespoord kunnen worden en de impact op andere planten gering blijft; 

 Niet maaien: Dit zorgt juist voor een sterkere horizontale verspreiding van de planten.  
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12.4.5. Reuzenbalsemien 
 
De reuzenbalsemien heeft een explosievrucht. Zo’n vrucht springt bij aanraking open en 
katapulteert de zaden tot 7 m ver weg. Er zijn 4 soorten invasief: 

 reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera): zeer invasief; 

 oranje springzaad (Impatiens capensis): plaatselijk zeer sterk in opmars (o.a. in de 
vallei de kleine Nete); 

 tweekleurige balsemien (Impatiens balfourii): komt maar nog sporadisch voor; 

 klein springzaad (Impatiens parviflora): komt voor in bossen. 
 
De reuzenbalsemien heeft een explosieve en hoge groei waardoor ze een concurrent 
vormen voor inheemse plantensoorten in de oeverzone van waterlopen. Ze leiden tot het 
ontstaan van een monocultuur en bovendien sterven de planten in de winter af waardoor er 
onbeschermde taluds ontstaan die gevoelig zijn voor erosie. 
De bestrijding hiervan kan als volgt: 

 omwille de beperkte beheerperiode in de vroege zomer van stroomopwaarts naar 
stroomafwaarts; 

 keuze: 

 voorkomen dat de plant zaad vormt door deze dicht bij de basis uit te trekken 
(plant breekt gemakkelijk) als de bloemen net in knop komen (begin juli); 

 als alternatief kan men de planten maaien. Het maaien moet dicht genoeg 
tegen de grond gebeuren zodat de stengels niet opnieuw gaan uitlopen. 
Nadeel is wel dat het materiaal gemakkelijk fragmenteert, waardoor kleine 
fragmenten die blijven liggen kunnen herschieten. 

 Na de bestrijding moet men in het jaar van de bestrijding om de twee tot drie weken 
een na controle uitvoeren. (natuur en bos, 2014) 
 

12.4.6. Guldenroedegroep  
 
De late guldenroede (Solidago gigantea) en de Canadese guldenroede (Solidago 
canadensis) moeten bestreden worden omdat ze een zeer sterke groeikracht hebben en een 
dicht bestand vormen die de inheemse vegetatie kan wegconcurreren.  
 
Bestrijding kan door: 

 Instrijken met glyfosaat in het vroege voorjaar gevolgd door een maaibeheer. Maar 
in de buurt van water is er een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Omwille 
hiervan kan men als alternatief de guldenroede na het maaien afdekken met een 
donkere plastiek om de groei te verminderen, maar deze methode vernietigd ook 
andere vegetatie. 

 Voor grote populaties die chemisch niet bestreden kunnen worden kan men een 
onderhoudsbeheer instellen waarbij er herhaaldelijk gemaaid wordt om te vermijden 
dat de planten in bloei komen en zich verder kunnen verspreiden. 

 Men moet altijd de ecologische doelstellingen van de locatie zorgvuldig afwegen mits 
de guldenroede ook als nectarplant een goede bijdrage kan leveren 

 Opgelet! De jonge witte uitlopers met rood topje breken snel af waardoor bij het 
uittrekken van de plant de soort zich verder kan bestrijden. De soort kan ook zeer 
diep wortelen, waardoor het meestal niet mogelijk is de volledige populatie te 
verwijderen door middel van afgraven. (natuur en bos, 2014) 
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12.5 Bijlage 4: Inventarisatieformulier Zwevegem 
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