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ecologisch bermbeheer

Wat zegt de wet?Wat zegt de wet?

♣Bermen en taluds langs wegen, 
waterlopen en spoorwegen

♣Biociden verboden

♣Niet maaien vóór 15 juni
♣Eventuele 2de maaibeurt na 15 sept.

♣Binnen 10 dagen maaisel afvoeren
♣Ondergrondse plantendelen en houtige 

gewassen mogen niet beschadigd (< 10 
cm)

Bermbesluit (27.06.84)Bermbesluit (27.06.84)
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Wat zegt de wet?Wat zegt de wet?

� Aanvraag afwijkingen
♣Uitzonderlijk en om redenen van natuurbehoud

♣Aanvraag met motivatie en plan met aanduiding 
bermgedeelten waarvoor afwijking aangevraagd 
wordt, indienen bij het ANB

Maar: vroeger maaien owv verkeersveiligheid 
(maaien wegranden voor vrijhouden verkeers-
en signalisatieborden + middenbermen) mag 
wel.

Bermbesluit + Omzendbrief Bermbesluit + Omzendbrief (04.06.87)(04.06.87)



� Bermbesluit is van toepassing zowel in 
stedelijk als landelijk gebied!!!

� Omwille van landschappelijke en ecologische 
redenen

� Ook tussenbermen en middenbermen

�Aangewezen om niet jaarlijks te maaien:
� schrale gronden
� uitgestrekte brede bermen: streven naar spontane 

ontwikkeling
� bermen aansluitend bij natuurgebieden/reservaten
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Wat zegt de wet?Wat zegt de wet?

OmzendbriefOmzendbrief (OW 98/3 Toepassing Bermbesluit 9/6/98)(OW 98/3 Toepassing Bermbesluit 9/6/98)
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FUNCTIES WEGBERMEN FUNCTIES WEGBERMEN 
1. Wegenbouwkundige en verkeerstechnische 

functie
� opvang en afvoer van afstromend water
� plaatsen van wegmeubilair, nutsleidingen
� uitwijkmogelijkheid
� veiligheid

2. Ecologische functie
� habitat voor fauna en flora
� toevluchtsoord voor een aantal, vaak zeldzamere soorten waarvan 

oorspronkelijk biotoop achteruit gaat
� foerageergebied
� migratieroute (vnl. fauna)

3. Landschappelijke functie

�� Deel van de ecologische structuur v.h. landschapDeel van de ecologische structuur v.h. landschap
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WAAROM BERMBEHEERPLAN?WAAROM BERMBEHEERPLAN?

1. Enorme oppervlakte: totale oppervlakte bermen > 
opp. alle Vlaamse Natuurreservaten samen

2. Enorme variatie in fauna en flora o.w.v. grote 
variatie in bodemeigenschappen

� FLORA: 100 soorten mossen en korstmossen
800 soorten hogere planten = 62% van de totale flora
van 352 bedreigde soorten kunnen er 56 in wegbermen 

aangetroffen worden

� FAUNA: precieze betekenis onvoldoende gekend
(heel wat studies)
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� insecten: ontwikkeling afhankelijk van 
plantensoorten

� planten = voedselbron voor vlinders, hommels, 
bijen

� insecten = voedsel voor vogels, amfibieën, 
reptielen en zoogdieren

� zaden en bessen
� knaagdieren � predatoren (bv. Torenvalk)
� vleermuizen: oriëntatie door vegetatiestructuur

Fauna: naast soorten, structuur heel belangrijk!

WAAROM BERMBEHEERPLAN?WAAROM BERMBEHEERPLAN?



� Natura 2000: habitat 6510 Laaggelegen 
schraal hooiland

= Soortenrijke hooilanden op weinig tot matig bemeste bodems die
behoren tot het Glanshaververbond.

=>Deze hooilanden zijn zeer zeldzaam geworden 
en grotendeels teruggedrongen tot 
wegbermen, spoorwegtaluds en beheerde 
percelen in natuurreservaten.
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WAAROM BERMBEHEERPLAN?WAAROM BERMBEHEERPLAN?
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Besluit: soorten in wegbermen zijn vaak zeer 
zeldzaam geworden omdat het normale 
biotoop zeldzaam geworden is.  Bv. droge 
schrale graslanden komen enkel voor in 
natuurreservaten en wegbermen!

Door bermen ecologisch te beheren kunnen 
ze worden opgewaardeerd en een 
belangrijke bijdrage leveren in  het 
natuurbehoud.

Maar ook: financiële plaatje!

WAAROM BERMBEHEERPLAN?WAAROM BERMBEHEERPLAN?
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Limburgse gemeenten met bermplanLimburgse gemeenten met bermplan
Alken Maaseik
As + evaluatie Maasmechelen
Beringen Meeuwen-Gruitrode (in opmaak)
Bilzen Nieuwerkerken
Bocholt Opglabbeek
Borgloon Overpelt
Bree Peer
Dilsen-Stokkem Riemst
Genk Sint-Truiden
Halen Tongeren
Hasselt Wellen
Heers Zonhoven
Herk-de-Stad Zutendaal
Heusden-Zolder
Hoeselt + evaluatie
Kinrooi
Kortessem
Lanaken
Lommel (in opmaak)
Lummen
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HOE?HOE?
1. Inventarisatie

♣ Selectie op te nemen wegbermen door gemeente
♣ Indeling van de wegbermen in wegbermtypes 
♣ Inventarisatie van alle biotische en abiotische 

kenmerken
♣ Berm = één geheel van begin tot einde straat.  

Uitz. indien bermtype varieert
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HOE?HOE?

2. Bepaling vegetatietypes
Met behulp van een Access-programma 
(gebaseerd op het werk van A. Zwaenepoel)

Vlaanderen: 37 vegetatietypes (bermtypes).  
Elk type wordt gekenmerkt door typische 
plantensoorten (kensoorten)
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TYPE WET. BENAMING NED. BENAMING
1 Lysimachia vulgaris - Eupatorium cannabinum Grote wederik - Leverkruid
2 Cardamine pratensis - Ranunculus ficaria Pinksterbloem - Speenkruid
3 Glyceria maxima - Phalaris arundinacea Liesgras - Rietgras
4 Carex riparia - Mentha aquatica Oeverzegge - Watermunt
5 Stellaria holostea - Atrichum undulatum Grote muur - Rimpelmos
6 Aegopodium podagraria - Rumex obtusifolius Zevenblad - Ridderzuring
7 Chaerophyllum temulum - Bromus sterilis Dolle kervel - IJle dravik
8 Hordeum murinum - Chelidonium majus Kruipertje - Stinkende gouwe
9 Epilobium hirsutum - Phragmites australis Harig wilgenroosje - Riet

10 Geum urbanum - Poa nemoralis Geel nagelkruid - Schaduwgras
11 Galium mollugo - Plantago media Glad walstro - Ruige weegbree
12 Hieracium umbellatum - Linaria vulgaris Schermhavikskruid - Vlasleeuwenbek
13 Trifolium dubium - Plantago lanceolata Kleine klaver - Smalle weegbree
14 Ranunculus acris - Trifolium pratense Scherpe boterbloem - Rode klaver
15 Viola riviniana - Anemone nemorosa Bleeksporig bosviooltje - Bosanemoon
16 Lotus uliginosus - Ranunculus flammula Moerasrolklaver - Egelboterbloem
17 Pastinaca sativa - Convolvulus arvensis Gewone pastinaak - Akkerwinde
18 Trifolium repens - Lolium perenne Witte klaver - Engels raaigras
19 Lathyrus pratensis - Primula veris Veldlathyrus - Gulden sleutelbloem
20 Medicago arabica - Tussilago farfara Gevlekte rupsklaver - Klein hoefblad
21 Anthriscus caucalis - Arrhenatherum elatius Fijne kervel - Gewone glanshaver
22 Melilotus alba - Medicago lupulina Witte honingklaver - Hopklaver
23 Crepis capillaris - Achillea millefolium Klein streepzaad - Duizendblad
24 Origanum vulgare - Vicia tetrasperma Wilde marjolein - Vierzadige wikke
25 Linaria vulgaris - Hypericum perforatum Vlasleeuwenbek - Sint-Janskruid
26 Sedum acre - Arenaria serpyllifolia Muurpeper - Zandmuur
27 Papaver rhoeas - Sisymbrium officinale Grote klaproos - Gewone raket
28 Stellaria media - Capsella bursa-pastoris Vogelmuur - Herderstasje
29 Poa annua - Plantago major Straatgras - Grote weegbree
30 Juncus tenuis - Veronica serpyllifolia Tengere rus - Tijmereprijs
31 Teucruum scorodonia - Dicranella heteromalla Valse salie - Pluisjesmos
32 Juncus conglomeratus - Peucedanum palustre Biezenknoppen - Melkeppe
33 Galium saxatile - Veronica officinalis Liggend walstro - Mannetjesereprijs
34 Hypochoeris radicata - Rumex acetosella Gewoon biggekruid - Schapezuring
35 Polytrichum piliferum - Aira caryophyllea Ruig haarmos - Zilverhaver
36 Erica tetralix - Polytrichum commune Gewone dophei - Gewoon haarmos
37 Hypericum humifususm - Juncus artlculatus Liggend hertshooi - Zomprus



HOE?HOE?
Resultaten

Dilsen-Stokkem: 18 bermtypes
Meest voorkomende: type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver) 

en type 20 (Gevlekte rupsklaver-Kleine hoefblad)

• Totaal 247 soorten
• Meest soortenrijke berm: Daelderdijk (81), Kapelstraat (67), 

Oude Maasstraat (63)
• Nieuwe soort: Nonea lutea
• Zeldzame soorten (27)
• Soorten (bijna) uitsluitend in bermen (8)
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Waardevolle en bloemrijke bermenWaardevolle en bloemrijke bermen

♣ Hoge soortenrijkdom (diversiteit)
♣ Zeldzame soorten (zeldzaamheid)
♣ Bloemenrijkdom: - bloeiperiode

- grootte bloemen

Meest waardevolle bermen: Daelderdijk, Oude 
Maasstraat, Kapelstraat, Bakkershoefstraat
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HOE?HOE?

3. Beheer
Per bermtype verschillende beheervormen mogelijk
(maaien, begrazen, plaggen, omwoelen, niets doen)

huidig vegetatietype behouden

overgang naar een ander  (waardevoller) type

Per huidig of gewenst type wordt aangegeven welk beheer in 
welke periode wordt gevoerd
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HOE?HOE?

3. Beheer

Praktijk: MAAIEN

Voor verschillende vegetatietypes is 15 
juni niet de ideale maaidatum, omdat de 
meeste voor het bloeiaspect interessante 
soorten in bloei staan.  Deze bermen 
worden beter vroeger gemaaid.  De 
tweede maaibeurt valt best eind sept.
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HOE?HOE?
3. Beheer
❚ Maaifrequentie: afh. van de voedselrijkdom

❚ Maaiperiode: afh. van de vegetatie en fauna.  
Vroeger of later maaien kan om redenen van 
natuurbehoud.

meestal 3 maaimeestal 3 maaiperiodes:periodes:
15 mei 15 mei –– 31 mei31 mei
15 juni 15 juni –– 30 juni30 juni
15 september 15 september –– 1 oktober1 oktober



ecologisch bermbeheer

HOE?HOE?

4. Opstellen kaarten per maaiperiode

5. Kostenraming

6. Aanvraag afwijking
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MEETSTAATMEETSTAAT
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all Allemansweg 27 26 1964 0 1050 1050 0 16 16
bak Bakkershoefstraat 14 14 660 660 0 1426 4 0
bau Bautshoefstraat 7 7 648 0 1186 1186 0 1
bie1 Biesestraat open gedeelte 14 14 1009 1032,9 0 1032,9 9 0
bie2 Biesestraat langs houtkant 14 14 326 407,5 0 407,5
bor Borrehoefstraat 14 14 144 144 0 303,5

te maaien oppervlakte (m²) te maaien hindernissen
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VOORDELEN BERMBEHEERPLANVOORDELEN BERMBEHEERPLAN

� beheer in functie van aanwezige en potentiële 
natuurwaarden

� kan kostenbesparend zijn. Geen maaiplicht!
� voedselarme bermen: 1 x maaien/jaar
� 1-meter strook
� RVK: zonder afvoer (zeer sterk bemest + smal)

� maaiwerk gespreid in de tijd
� vroeger maaien kan (vanaf 15 mei)
� maaikaart per maaiperiode verbetert de praktische 

uitvoerbaarheid (betere planning)
� maairoutes (minder tijdrovend)
� positieve invloed op plantensoortensamenstelling



Bermmaaisel in ton: versgewicht na maaien (gemeente Wuustwezel)

ecologisch bermbeheer

2001      610
2002      458
2003      620
2004      921
2005      1143
2006      2201
2007      1353
2008      877
2009      690
2010      717

=> sterk afh van weer (seizoen én tijdstip)
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Natuurbeleving voor de bermtoerist!


