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Onze maakbare natuur

Van Zomeren 1997

Vroeger was er een riviertje dat zich slingerend door het landschap bewoog

Toen kwam de waterbeheerder en werd besloten dat riviertje recht te trekken

Toen kwam de waterbeheerder nog een keer en er werd besloten weer slingers 
in het riviertje te leggen.

Wat is het verschil?

Dat de waterbeheerder ondertussen meer oog heeft gekregen voor natuur? 
Ongetwijfeld maar dat is het punt niet. Wel: vroeger slingerde het riviertje 
omdat dat riviertje dat wou, nu omdat de waterbeheerder het wil, met de 

ijsvogel als bewijs van menselijk kunnen.

Vroeger was er natuur ondanks mensen, nu dankzij mensen.
Vroeger symboliseerde natuur onze beperktheid, nu onze gulheid.

Maar erg gul blijken we niet te zijn….



Algemeen – enkele cijfers

Natuurreservaten = 2%
Met natuurfunctie = 6,7%



Algemeen – enkele cijfers



Algemeen – enkele cijfers

Streefdoel 2020: achteruitgang biodiversiteit stoppen en verbeteren
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Algemeen

Waarom deze ontnuchterende start?

Kunnen niet meer naast dramatische achteruitgang biodiversiteit kijken

Het is verleidelijk te stellen dat natuurbeheerders aan zet zijn voor het behoud 
van biodiversiteit.
Maar gezien de beperkte oppervlakte natuurgebieden en de sterke degradatie 
van natuur erbuiten is inzet voor kwaliteitsnatuur buiten natuurgebieden 
hoogdringend.

Tegelijk een oproep om de lat hierbij hoog genoeg te leggen, 
degelijke referentiebeelden aan te houden (shifting baseline)

Misschien geen wolf maar wel bijenwolf.



Werkwijze

• Leefgebiedbenadering aangevuld met soortbenadering
• Combinatie van biotopen die van nature bij elkaar voorkomen
• Zo natuurlijk mogelijk en aansluitend bij het landschap en de regio

– Historie
– Bodemtype
– Vochthuishouding
– Geografische regio
= lees het landschap en abiotische parameters
= vertrek vanuit uitgangssituatie en versterk

• Leg de lat zo hoog mogelijk
• Duurzaamheid
• Microhabitats (variatie van habitats op microschaal)
• Accentueer landschappelijke verschillen ipv. deze uit te 

vlakken
• Gradiënten (vocht, temperatuur, nutriënten, vegetatie,..)
• “No-regret” maatregelen (vb. dood hout) 

= quickscan
= veel ecologisch inzicht nodig!



Bermen - Algemeen

• Vlaanderen

– Autowegen:  20.000-25.000ha

•  ± 2% Vlaamse oppervlakte!

– Bermen water- en spoorwegen

• Doorgaans niet bemest of gescheurd

• Vaak enige restanten bloemrijke vegetaties!



Bermen - Functies

• Veiligheid

• Ecosysteemdiensten:

– Bestuiving

– Erosiebeperking

– Reductie geluid, vervuiling

– Esthetisch – psychologisch (stressverlagend)

– Biodiversiteit!



• Vegetatie zegt iets over standplaatscondities

– Nutriënten

– Type bodem

– Buffercapaciteit

– Vochtgehalte

– Beschaduwing

• Deze abiotische parameters bepalen mede de soortensamenstelling, 
structuur, opbouw strooisellaag en microklimaat

• Geheel is een levend organisme waar bodemvormende processen 
optreden

• Voedselrijke bodems = bacterië gestuurd

• Voedselarme bodems = schimmel gestuurd

• = bepalend voor fauna

Bermen – vegetatie als basis



Bermen - Biodiversiteit

• Voor WOII:

– Eeuwenlang kleinschalig landschapsgebruik

– Hooilandbeheer, strooiselroof, …

 Bloemrijke graslanden en ruigten landschapsbepalend

• Na WO II:

– Sterke toename gebruik kunstmest

– Intensivering – schaalvergroting (verlies microhabitats)

– Verlies aan areaal (verstedelijking) – versnippering

– Pesticidegebruik

 Degradatie + Homogenisatie ecosystemen 

(eenheidsworst)

 Afname diversiteit

 Veel typische soorten teruggedrongen in 

reservaten en bermen
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Bermen - Biodiversiteit

• Enkele sterk afgenomen graslandtypes

– Glanshaverhooiland

• Knoopkruid, Margriet, Gewone rolklaver, Wilde marjolein, Grote en 
Kleine bevernel, Groot streepzaad, Agrimonie, Wilde peen, Rode 
klaver, Rapunzelklokje, …

– Droog Heischraal & Struisgrasland:

• Blauwe knoop, Grasklokje, Grote tijm, Stijve ogentroost, …

huidig hooiland<10 soorten – glanshaverhooiland >80 soorten
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Bermen - Biodiversiteit

• Grote oppervlakte, maar …

– Veelal stiefmoederlijk behandeld ondanks belang voor 
biodiversiteit! (BWK, abundanties soorten, staat bermen niet of 
zelden opgenomen of gemonitord ) 

– > 60% inheemse plantensoorten, verschillende bijna uitsluitend 
in bermen

– Focus veelal op flora

– Maar wat met fauna??



Bermen - Fauna

• Biomassa insecten 75%↓ in afgelopen 20 jaar

• Ook dichtbij in de verdrukking

– Blauwe knoop (P-vlieder)

– Oranje zandbij (uitgestorven in B+NL)



Bermen - Fauna

• Fauna en zeker entomofauna sterk gelieerd aan 

– Vegetatietype

– Structuur

– Voedselaanbod

– (micro-)klimaat

– …

• Veel soorten echter sterk onder druk

– Versnipperd leefgebied

– Verschillende biotopen tijdens verschillende levensstadia

– …

• Minder aandacht voor de kleintjes:  veel soorten, veel families 

 werken met indicatorsoorten



Bermen - Fauna

• Belang voor ongewervelden

– Geschikt habitat voor overleving + voortplanting voor soorten 
met beperkte verspreidingscapaciteit

– Corridor

– Voedsel

– Overwintering

– Deel van cyclus of heel de cyclus volbrengen 



Intermezzo - wilde bijen

• Honingbij versus wilde bijen

• België 376 soorten (Rasmont et al, 1996)



Intermezzo - wilde bijen

• Achteruitgang in heel Europa 

• In Nederland: van de circa 340 soorten staat 56% op de Rode 
Lijst, 35 soorten gelden als verdwenen (EIS 2003).

• Bestuivingscrisis: misschien

• Diversiteitscrisis: zeer zeker!!



Intermezzo - wilde bijen

• Limburgse soortenlijst

– 260 soorten

– 111 op NL RL en 10 niet beoordeeld (nieuw, onvoldoende 
gegevens)

– 55 soorten met Limburgse verantwoordelijkheid

– 25 Limburgse soorten



Intermezzo - wilde bijen

• Enkele weetjes

– Sterk afhankelijk van hoog bloemaanbod

• stuifmeel = enige eiwitbron

• nectar = energie

• generalisten en specialisten

– Meestal solitair

– Broedzorg (weinig nakomelingen, beperkte actieradius)

– Meestal korte activiteitsperiode

– Meestal 1 generatie per jaar

– Variatie aan nestplekken

– Veel soorten (klepto-)parasitair



Intermezzo - wilde bijen

• Enkele weetjes

– 80% inheemse flora en 84% landbouwgewassen is afhankelijk 
van insectenbestuiving

– Bijen zijn samen met vliegen de belangrijkste bloembezoekers 
(Hoffmann, 2005)

– Bloembouw veel plantentaxa afgestemd op bijenbezoek: 
Vlinderbloemigen, Lipbloemigen, Ribesfamilie, Heidefamilie, 
Ruwbladigen, Bremraapfamilie, Weegbreefamilie, …

– Belang kruisbestuiving voor planten: genetische diversiteit, meer 
zaden, vitalere zaden



Intermezzo - wilde bijen

• Waarom focus op wilde bijen?

– Sleutelsoorten

– Economisch nut (Europa 22 miljard)

– Goede indicatoren

– Paraplu-soorten

– Aaibaar - Educatief interessant/bewustwording



Intermezzo - wilde bijen

• Typische en bedreigde bermsoorten

Knautiabij Donkere klokjeszandbij



Intermezzo - wilde bijen

Grote stomptandwespbij
Wikkebij

Zuidelijke en Gewone langhoornbij
Grote wespbij



Bermen - Beheer

• Grazige vegetatie = halfnatuurlijk systeem dat in stand 
gehouden moet worden door maaien

• Voordeel: in beheer bij relatief weinig stakeholders vs ander 
stedelijk groen zoals privé tuinen

 opportuniteit om bijdrage te verhogen op vlak 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten



Bermen - Beheer

• Bermbeheerplannen en rapporten ten spijt merken we dat 
implementatie op het terrein achterblijft of niet tot het 
verhoopte resultaat leidt



Bermen - Beheer

• Knelpunten:

– Verruiging door vermesting

• Diversiteit neemt af

• Kensoorten dikwijls nog aanwezig 

maar geen verjonging (levende doden)

– Maaitijdstip

– Maaimethode maaibalk – cirkelmaaier –

klepelmaaier – hoogte – afzuiging

– Weg als barriére



Bermen - Beheer

• Knelpunten:
– Berm is deel van snel wijzigende omgeving

– Calamiteiten (opvoeren tuinafval, tijdelijke 

parking, graafwerken, …)

– Ontbreken  microhabitats (ruigte, struweel, kaal zand ) en overgangen

– Inzaai-initiatieven (carnavalsmengsels)



Bermen - Beheer

• Knelpunten:

– Exoten

– Breedte cfr randeffecten, bv windvlagen 

bij passerende wagens

– Mortaliteit (Polen, 6.8% dagvlinders door aanrijding)

– Geen fasering  

– Geen continuiteit - Ecologische val: gevaar bij tijdelijke natuur



Bermen - Beheer

• Knelpunten:

– Zaaddispersie (hoeveelheid + kiemkracht)

– Natuurtechnisch ≠ ecologisch (veiligheid, praktisch haalbaar, kost)

– Veelheid van soms tegenstrijdige adviezen

– Mismatch beheer vegetatie versus fauna

Knautiabij♀ = 16 bloeiende planten

Populatie = >10 ♀♀ en dus +150 planten!



Bermen - Beheer

• Maaien met afvoer maaisel!
– Hoe schraler hoe diverser

• Verschralen = meer voedingsstoffen afvoeren dan er aangevoerd 
worden

• Voedingsstoffen P, N en K + licht + water bepaald vegetatiedensiteit, 
soortensamenstelling, hoogte en structuur 

– Vervilting tegen gaan

• Gefaseerd maaien
– Maaien = tot 50 -90% mortaliteit 

(rechtstreeks + onrechtstreeks)
• Kan lijden tot meer wegnemen dan aangroei

– Structuur (horizontale + verticale variatie)

– Overwintering

– Nestlocaties



Bermen - Beheer

• Take-home message

– Heel wat goede literatuur en handleidingen over (berm)beheer 
toch stellen we nog steeds een verlies van biodiversiteit vast 

– Bermbeheerplannen veelal aan een update toe → 
natuurbeheerplan

– Theorie en praktijk nog te ver uit elkaar

– Elke situatie is anders

– Maatwerk noodzakelijk!

– Ecologisch inzicht vereist



Bermen - waardebepaling

Naar een waardebepaling voor biodiversiteit met focus op 
ongewervelden



Naar een waardebepaling

Doel

• Selectie van waardevolle bermen voor fauna

• Inventariseren potentieel waardevolle bermen voor fauna

• Zonder fauna te inventariseren

Hoe

• Aan de hand van een reeks parameters

Wie

• Uitvoering door leken

Resultaat

• Brengt sterktes en knelpunten in kaart

• Hulpmiddel bij prioritering en inzet middelen voor 
bermbeheer



Parameters

1. Bijzondere flora
2. Bloeiaspect
3. Bloeiaspect variatie
4. Breedte
5. Aanpalend perceel
6. Vermestingsindicatoren
7. Vergrassing
8. Vervilting
9. Verruiging
10. Zichtbare bodem
11. Natuurlijke elementen in omgeving
12. Mantel-zoom
13. Zonexpositie
14. (micro)reliëf
15. Knelpunten

• Bijzondere ongewervelden
• Natuurverbinding



Parameters

1. Bijzondere flora

topsoorten begeleidende soorten

beemdkroon echte koekoeksbloem

blauwe knoop geel walstro

bremraapfamilie groot streepzaad

gewone agrimonie grote wederik

grote centaurie* hazepootje

grote tijm kale jonker

kattendoorn kattenstaart

klokjes (gras- of rapunzelklokje) knoopkruid

orchideen (muv brede wespenorchis) kraailook

rode dopheide margriet

struikheide moerasspirea

tormentil muizenoor

wasplaten rolklaver (gewone en moeras)

zandblauwtje schermhavikskruid

slangenkruid

valse salie

veldlatyrus

wilde marjolein

wilde reseda

zwarte toorts

* veelal ingezaaid, bij twijfel niet opnemen

A = topsoort
B = begeleidende soort
C = geen bijzondere flora aanwezig



Parameters

2. Bloeiaspect

A = berm met veel bloeiende planten
B = berm met een matig aantal bloemen
C = berm zonder bloemen of een enkele bloem



Parameters

3. Bloeiaspect variatie

A = een grote variatie aan bloeiende planten met vertegenwoordigers uit 
verschillende families (composieten, vlinder- en lipbloemigen, 
schermbloemen,..), meerdere kleuren bloemen
B = beperkte variatie, enkel variatie binnen een familie (dikwijls weinig kleuren)
C = een enkele soort bepaalt het bloeiaspect (veelal gele composieten)



Parameters

4. Breedte

A = >5m
B = 2-5m
C = <2m



Parameters

5. Aanpalend perceel

A = palend aan onbemest perceel
B = /
C = palend aan bemest perceel (= o.a. alle (gras)akkers)



Parameters

6. Vermestingsindicatoren

A = geen nitrofiele soorten
B = enkele exemplaren of kleine haarden van nitrofiele soorten
C = bedekking nitrofiele soorten aanzienlijk

akkerdistel

grote brandnetel

haagwinde

kleefkruid

smeerwortel

speerdistel

witte dovenetel

zevenblad



Parameters

7. Vergrassing

A = de bedekking bestaat uit meer dan 50% uit bloemplanten
B = de bedekking bestaat vooral uit grassen met verspreid of <50% 
bloemplanten
C = volledig grasgroen, geen of weinig andere planten



Parameters

8. Vervilting

Zandgronden
A = <25% van bodem bedekt met strooisel
B = 25-50% van bodem bedekt met strooisel
c = >50% van de bodem bedekt met strooisel
zwaardere bodems
A = <50% van bodem bedekt met strooisel
B = 50-75% van bodem bedekt met strooisel 
C = >75% van bodem bedekt met strooisel



Parameters

9. Verruiging

A= geen of een enkele plant van een ruigteindicator aanwezig
B= Ruigteindicatoren aanwezig maar <25%
C= >25% bedekking met ruigteindicatoren

bijvoet

boerenwormkruid

braam

koninginnekruid

sint-janskruid



Parameters

10. Zichtbare bodem

Zandgronden
A = >50%
B = 20-50% 
c = <20%
zwaardere bodems
A = >20%
B = 5-20%
C = <5% 



Parameters

11. Natuurlijke elementen in omgeving

A. binnen een straal van 300m veel natuurlijke elementen (bloemrijke 
graslanden, houtkanten, struwelen en ruigtes) 
B. binnen een straal van 300m beperkt aandeel natuurlijke vegetatie of 
zeer grote oppervlakte (vb. kanaalbermen)
C. binnen een straal van 300m nagenoeg geen natuurlijke vegetatie (= 
intensieve landbouw, dichte bebouwing, monotone bosbestanden)



Parameters

12. Mantel en zoom

A. over een groot deel van de berm  of minstens vleksgewijs is er een 
overgang van grazige vegetatie naar ruigte, struweel of houtkant.
B. er zijn beperkt overgangen, er staan enkele individuele struwelen of er 
zijn enkel beperkt overgangen naar ruigte maar niet naar struweel
C. geen overgangen



Parameters

13. Zonexpositie

A = ZO-Z-ZW georiënteerd en zonbeschenen
B = O of W georiënteerd, door beschaduwing enkel in voor of namiddag 
zonbeschenen
C = NW-N-NO georiënteerd, door beschaduwing minder dan een halve 
dag zonbeschenen



Parameters

14. (Micro)reliëf

A = helling of talud
B = bermgracht aanwezig
C = volledig vlak



Parameters

15. Knelpunten

A = geen Japanse duizendknoop, geen ingrijpend oneigenlijk gebruik
B = beperkt oneigenlijk gebruik dat ogenschijnlijk weinig effect heeft op 
bermvegetatie
C = groeiplaats Japanse duizendknoop of oneigenlijk gebruik met 
zichtbare impact op bermvegetatie



Beoordelingstabel
Parameters Quotering Huidige 

waarde
Potentiele 
waarde

bodemtype A B C *

1bijzondere flora topsoort begeleidende soort geen bijzondere soort x

2bloeiaspect veel matig geen of erg weinig x

3bloeiaspect variatie grote variatie beperkte variatie een of twee soorten 
bepalen het bloeiaspect

x

4breedte > 5m 2-5m <2m x x

5aanpalend perceel palend aan onbemest 
perceel

x palend aan bemest 
perceel

x x

6vermestingsindicatoren geen enkele exemplaren of 
kleine haarden

bedekking nitrofiele 
soorten aanzienlijk

x (x)

7vergrassing >50% bloemplanten verspreid of <50% 
bloemplanten

volledig gedomineerd 
door grassen

x (x)

8vervilting zand <25% 25-50% strooisel >50% strooisel x (x)

zwaardere 
bodem

<50% strooisel 50-75% strooisel >75% strooisel x (x)

9verruiging geen of enkele plant <25% >25% x x

10zichtbare bodem zand >50% 20-50% <20% x (x)

zwaardere 
bodem

>20% 5-20% <5% x (x)

11natuurlijke elementen in 
omgeving

veel beperkt geen x (x)

12mantel zoom aanwig over groot deel beperkt aanwezig of 
enkel ruigte

geen x (x)

13zonexpositie ZO-Z-ZW enkel O of W NW-N-NO x x

14(micro)reliëf helling/talud bermgracht vlak x x
15knelpunten geen beperkt met weinig 

zichtbare impact
aanwezig x (x)

* bijzondere 
ongewervelden

ja x

* gelegen binnen 
natuurverbinding

ja x



Bermen - Beheer

• Quickscan?

– Ahv vegetatiesamenstelling en structuur abiotische parameters 
inschatten

– Potentie en knelpunten bepalen voor ongewervelden zoals bijen, 
dagvlinders, sprinkhanen ahv ecologische vereisten

– Ahv foto’s knelpunten en kansen aanwijzen en gerichte 
maatregelen voorstellen



Wilde bijen: project - resultaten



Wilde bijen: project - resultaten



richtlijnen voor beheer, inrichting en evaluatie van 
de voor bijen meest belangrijke Limburgse 
landschapselementen. 

Akkers 
Bloemrijke graslanden op leem
Boomgaarden
Droge heide
Droog grasland 
Hagen en houtwallen
Kalkgrasland 
Moeras- en oevervegetatie
Oude muren
Ruderale vegetaties
Stedelijk groen
Vochtig schraalgrasland
Vochtige heide

Wilgenstruweel
Zoomstruweel op leem/kalk 
Zoomstruweel op zand
Bossen

Inzaaien
Maaien

Dood hout
Steilwanden

Wilde bijen: project – resultaten

Handleiding maatregelen



Bermen - Beheer



Bermen - Beheer



Case: tuin



Case: tuin





Case: heide onder stroom



VRAGEN ?


