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Inleiding

• bermbeheer is van alle tijden
• gerelateerd aan wegbeheer en wegaanleg

• veel betrokkenen met verschillende insteek



Historiek: voor 1984

• terug tot 1957:

� oprichting van het Groenplan



Historiek: voor 1984

het Groenplan

� binnen het ministerie voor Openbare Werken en Wederopbouw

� zeer zware nadruk op beplantingen 



Historiek: voor 1984

het Groenplan

�landschap, esthetiek en verkeersveiligheid

�heel weinig ecologie maar toch: 
� “soorten welke in de doorkruiste streek aangetroffen worden” => streekeigen soorten

� “langs kanaal- en rivieroevers openingen in de blokstenen glooiingen om aan vanzelf 
groeiende planten toe te laten hier en daar de wand te bedekken” => spontane begroeiing



Historiek: voor 1984

� 4 congressen over groen (in brede betekenis) 

� in 1972: oprichting Vereniging voor Groenvoorziening

� in 1975: over bermbeheer:
� nog steeds Groenplan-aanpak

� nadruk op aanplantingen 

� aandacht voor verkeers- en esthetische aspecten

� herbiciden toegestaan

� minimum 2 maaibeurten per jaar met opkuis 
grote grasoppervlaktes: mulching wegens kostprijs opkuis  

� commentaar uit groene hoek
� vraag naar natuurtechnisch bermbeheer

� vraag naar minder frequent maaien met afvoer

� vraag naar inschakelen van ecologen 

� 1977: oprichting Ecologische Commissie bij het ministerie 
Openbare Werken



Historiek: voor 1984

� in 1980
� commentaar op bermbeheer: ‘Jan met de spuit’

� behoud van Groenplan-aanpak met vraag naar ecologen 
bij Bestuur der Wegen en Waterwegen

� vanuit groene hoek: oproep voor gemeentelijke 
bermbeheersplannen

� vraag naar gemeentelijke groenambtenaren die zich 
hiervoor konden inzetten



Historiek: Bermbesluit (1984)

• Biociden verboden
• Maaidata vast: na 15/06 en na 15/09

• Bermbeheerplan om uitzonderingen aan te vragen op art.3 van Bermbesluit

• Maaisel verwijderen binnen de 10 dagen



Historiek: Bermbesluit (1984)

1984 Bermbesluit - ontwerpversie

strenger



Historiek: Bermbesluit (1984)

strenger

“bestraffing”

minder 
streng

strenger



Historiek: Bermbesluit (1984)

�commotie naar aanleiding van het Bermbesluit
� positief uit de natuur- en milieusector

� negatief uit de overheden

� polarisatie

� onderbouwing van gelijk aan beide zijden 
(ratio en emotie)



Historiek: Bermbesluit (1984)



Historiek: na 1984 
• Hoe omgaan met het bermbesluit en resultaten boeken op het terrein

� omgaan met plaatselijke mogelijkheden en gevoeligheden

� planmatig en pragmatisch aanpakken op het terrein

� met vallen en opstaan: leerproces

� tonen ‘wat kan’, niet zeggen ‘wat moet’
of ‘wat niet mag’

� belangrijke rol van voortrekkersgemeenten

� goed sensibiliseren



Brochure Ecologisch bermbeheer

� Principes van ecologisch bermbeheer

� Bermbesluit en bermbeheerplannen

� Hoe organiseren?

� Beheeropties, -technieken en -materieel
voor grazige en houtige bermen

� Mogelijke problemen

� Vernieuwingen 

Ecologisch bermbeheer als eerste van de reeks  Leidraad natuurtechniek



Brochure Ecologisch bermbeheer

� hoofdprincipes Ecologisch bermbeheer (meer info p.16)

• Hou rekening met de aanwezige natuur en het omringende landschap . 
• Geef allerlei planten en dieren een kans door het creëren van een open, kruidachtige vegetatiemat .
• Om een waardevolle vegetatie te verkrijgen, is het cruciaal het maaisel af te voeren . 
• Breng waar mogelijk variatie in de vegetatiestructuur : tracht grazige vegetatie, ruigtes en houtkanten 

af te wisselen.
• Geef aandacht aan zeldzame planten- en diersoorten waaronder Rode Lijstsoorten. 
• Zorg voor continuïteit over de jaren heen.
• Breng variatie in maaidata . Bepaalde bermen vroeger of later maaien dan de data uit het Bermbesluit 

(15 juni en 15 september) is gunstig voor de variatie. 
• Lever kwaliteit en werk met aangepast materiaal zodat bodem en vegetatie niet beschadigd worden. 
• Streef naar een aangepaste houtige vegetatie . Gebruik zoveel mogelijk inheemse en liefst 

streekeigen soorten in boom- en struweelaanplantingen. 
• Vermijd bemesting . 



Brochure Ecologisch bermbeheer

� natuurtechnisch bermbeheer: hoe organiseren?
1. inventarisatie van natuurwaarden

en randvoorwaarden

2. visievorming

3. planning
4. kostenraming en opmaak van een bestek

5. uitvoering, opvolging en evaluatie



Brochure Ecologisch bermbeheer
� vernieuwingen

� sociale economie

� verwerken van maaisel bv. door vergisting 

� begrazing



Samenvatting van aandachtspunten

technische kennis is niet voldoende, je moet het ook ‘verkocht krijgen’

� goed sensibiliseren

� aanvoelen van allerlei percepties (wensen, gevoeligheden,…)

� beschikken over groot inlevingsvermogen, gebruiken van fantasie

� doorzettingsvermogen

� overleggen en samenwerken

� zoeken naar win-winsituaties, oplossingen en mogelijkheden

� oog hebben voor tijdsplanning en prioritering



Andere beschikbare brochures

Amfibieën onderweg
Maatregelen voor de bescherming van amfibieën op 
onze wegen.

Jaarlijks steken op de gekende oversteekplaatsen in 
Vlaanderen gemiddeld 38.000 amfibieën de weg over, 
waarvan een deel het niet haalt. Maatregelen als 
tunnels, geleidingsgoten en geleidingswanden zijn een 
permanente oplossing voor dit probleem. 
Nu blijkt echter dat niet alle voorzieningen even goed 
functioneren. Deze brochure levert de nodige informatie 
zodat de aangelegde voorzieningen optimaal werkzaam 
zijn en het ook blijven.



Andere beschikbare brochures

Dag, vlinders in de berm! 
Vlindervriendelijke inrichting en beheer van bermen, 
taluds en restgronden.

Ecologisch bermbeheer krijgt veel aandacht van de 
beheerders van bermen langs de vele wegen, kanalen 
en spoorwegen in Vlaanderen. Dieren stellen daarbij 
vaak gedeeltelijk andere eisen dan de flora. Deze 
brochure legt de nadruk op de dagvlinder en geeft aan 
de bermbeheerder concrete en praktische inrichtings-
en beheertips voor een vlindervriendelijke inrichting van 
bermen. 



Andere beschikbare brochures

Vademecum Bermmaaisel
Beperking en verwerking van bermmaaisel.

=> Uitgebreide map vanuit een eerder natuurtechnische 
benadering met als uitgangspunt het verminderen van 
de hoeveelheid bermmaaisel en de mogelijkheden om 
dit maaisel te verwerken.



Andere beschikbare brochures

Vademecum 
Natuurtechniek
Inrichting en beheer van 
wegen.

Vademecum 
Natuurtechniek
Inrichting en beheer van 
waterlopen.

=> Uitgebreide mappen 
vanuit een eerder natuur-
technische benadering met 
een bredere thematiek



Andere beschikbare brochures

Deze brochures en vademecums worden vandaag gratis aangeboden 
door dienst NTMB.

Zijn er tekort of wil u bijbestellen? Dit kan via:
http://publicaties.vlaanderen.be/

of
http://www.lne.be/themas/milieu-en-infrastructuur/vademecums-natuurtechniek

Nog vragen?

luc.janssens@lne.vlaanderen.be - 02/553 80 03



Bedenkingen

“... tussen droom en daad staan wetten in de
weg en praktische bezwaren, en ook weemoed, 
…” (Het huwelijk, Willem Elsschot, 1910)


