
Waarom ecologisch beheer?

Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegber-
men samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreser-
vaat. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot het natuur-
behoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. In woon- en 
landbouwgebieden is er vaak geen “ongebruikte” plaats meer om wilde plan-
ten spontaan te laten groeien en de bijhorende fauna te laten overleven. Ber-
men vormen voor hen vaak de laatste uitwijkplaats. Bermen kunnen ook een 
belangrijke rol vervullen als ecologisch knooppunt of als verbindingsgebied 
tussen aangrenzende groengebieden. Hellende bermen zorgen vaak voor een 
vrij uniek microklimaat, wat weer kansen geeft aan planten en dieren die on-
gewoon zijn voor de streek.
Daarnaast is er ook de esthetische waarde: goed beheerde wegbermen heb-
ben een grote variatie in vorm, kleur en structuur en fleuren de omgeving op 
(1). Zo wakkeren ze het algemene natuurbewustzijn, de natuurbeleving en de 
maatschappelijke draagkracht voor natuur aan.
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Hoe krijgen fauna en flora een kans?

Voor het ontwikkelen van een waardevolle berm is de uitgangssituatie van 
belang. Bij wegenwerken wordt best zoveel mogelijk materiaal van lokale 
herkomst later hergebruikt voor de ‘nieuwe’ bermen. Voedselrijke teelaarde 
of compost is niet geschikt als afdekmateriaal. Het bevat teveel voedings-
stoffen waardoor ongewenste ruigtekruiden sterk zullen domineren en het 
streekeigen bloeiaspect van de berm verloren gaat. Afwerking van een nieu-
we berm met plaatselijke grond heeft de voorkeur: plantensoorten die in de 
omgeving thuishoren zullen dan snel de kale berm koloniseren.
Voor insecten zijn geschikte voedselbronnen zoals nectar en pollen belangrijk. 
Insecten komen voor vanaf het vroege voorjaar tot het einde van de herfst 
(en winter) en moeten dus het jaar rond voedsel kunnen vinden.

Een berm als ecosysteem

Naarmate een grasberm soort- en bloemrijker wordt, neemt de betekenis 
voor de fauna toe. Bloeiende planten trekken veel insecten aan, zoals vlinders 
en hommels. In een soortenrijke grasberm komen ook allerlei andere dieren 
voor zoals spinnen, sprinkhanen, graafwespen, mieren enz... (2) 
Al deze soorten zijn belangrijk voor het evenwicht in het ecosysteem. Een rijk 
insectenleven trekt ook andere dieren aan zoals vogels, zoogdieren en am-
fibieën. De ontwikkeling van bloemrijke grasbermen is ook belangrijk voor 
het behoud van zoveel mogelijk plantensoorten. Bedreigde soorten krijgen 
zo weer een kans. De berm ziet er mooier uit en we behouden een aantal 
bijzondere soorten planten en dieren in Vlaanderen.
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3Grasbermen, ruigtes, struwelen en bos

Graslanden zijn in Vlaanderen meestal kunstmatig: ze blijven enkel behouden 
als we regelmatig maaien. Grasland met meerjarige en meestal grotere plan-
tensoorten noemen we “ruigte”. De vegetatie ziet er veel ruiger uit met een 
wirwar van dood en levend materiaal. Een ruigte wordt slechts elke twee of 
drie jaar gemaaid. Maaien we helemaal niet, dan zullen er ook struiken (stru-
welen) en bomen groeien en zal het grasland stilaan verbossen (3).
Een ecologisch bermbeheer streeft ernaar om op de wegbermen zoveel mo-
gelijk verschillende soorten planten en dieren een kans te bieden. Dit kan 
door veel structuurvariatie te creëren. Op brede bermen (van vb. autosnel-
wegen) kunnen we verschillende zones laten ontwikkelen: bloemrijke gras-
landen, ruigtes, struwelen en bos.
Wanneer deze verschillende begroeiingen naast elkaar bestaan en in elkaar 
overvloeien, ontstaan er meerdere leefgebieden op een beperkte oppervlak-
te. Zo worden de wegbermen soortenrijk en ecologisch waardevol.
Heel wat organismen zijn voor hun levenscyclus zelfs gebonden aan de over-
gangen tussen grasland, ruigte, struikgewas en bos.

Grasland
Graslanden kunnen rijke plantengemeenschappen worden mits ze jaarlijks 
een of tweemaal gemaaid worden (4).  Het maaisel dient afgevoerd te wor-
den.  Hierdoor verschraalt de berm en krijgen kruiden en bloemplanten meer 
kans ten opzichte van grassen die zich vooral in voedselrijk grasland echt thuis 
voelen. Een correct gemaaide berm wordt al snel een mooie bloemenberm, 
terwijl een aangerijkte berm riskeert te verruigen tot een veld brandnetels. 
Een rijke afwisseling van soorten trekt op zijn beurt dan weer een weelde aan 
ongewervelde dieren aan.
Onder de voorjaarsbloeiers treffen we oa. margriet (5), kruipende boter-
bloem, paardebloem en smalle weegbree aan.  In het voorjaar worden gras-
bermen gekenmerkt door soorten als knoopkruid, jacobskruiskruid, sint-jans-
kruid, gewoon biggekruid en klein streepzaad.
Bij de insecten treffen we zowel vlinders, verschillende soorten bijen, kevers 
en nog veel meer aan.

Ruigtes
Verschillende grotere soorten uit het grasland kunnen zich een tijdlang in 
een ruigte handhaven, zoals fluitenkruid, ridderzuring, boerenwormkruid, 
heelblaadjes en smeerwortel (6). Na verloop van tijd gaan echter ook andere 
planten er zich thuis voelen, zoals braam, brem en brandnetel.

In een ruigte kunnen alle planten uitbloeien en zaad zetten. In de herfst wor-
den de kruiden bezocht door zaadetende vogels.  Heel wat kleine zoogdieren 
en insecten vinden er schuil- en nestplaats. Deze laatste dienen dan weer 
als voedselbron voor vogels. Zelfs amfibieën kan je in een ruigte terugvinden 
indien er water in de buurt is.

Struwelen
In struwelen treffen we naast braam en brem, ook verschillende struiken aan 
als sporkenhout, vlier en wilg.  Ook zaailingen en jonge exemplaren van echte 
bomen kunnen in struwelen reeds voorkomen (7). Belangrijk is dat het stru-
weel om de 5 a 10 jaar gekapt wordt om het doorgroeien tot bos te belet-
ten.
Struwelen vormen een ideale plaats voor vogels om te broeden en om voed-
sel te zoeken.  Typische soorten insecten voor struweel zijn dezelfde die ook 

4

4

4

4



3/6

6

Opstellen van een bermplan:

Een bermbeheersplan (kortweg bermplan) geeft aan wat er in de berm moet 
gebeuren maand na maand en jaar na jaar voor een optimale verkeersveilige 
en ecologische ontwikkeling. In een eerste fase worden stroken wegberm met 
gelijkaardig uitzicht en plantengroei afgebakend.  Voor deze uniforme stroken 
wordt een plantenlijst opgesteld en een bermtype bepaald. Er wordt onder-
zocht waar er meer structuur in de wegberm kan gecreëerd worden door ge-
faseerd te maaien of door stroken niet te maaien.
Het maaitijdstip en de maaifrequentie worden gekozen in functie van de aan-
wezige of gewenste plantengroei.
Een bermplan zal rekening houden met de ecologische waarde, maar ook met 
de inpassing in het landschap, de technische haalbaarheid en de verkeersvei-
ligheid.

Bermplannen kunnen zowel voor alle bermen van een gebied als voor een se-
lectie waardevolle bermen opgesteld worden. Ze bieden de mogelijkheid om 
de resultaten van het gevoerde beheer over verschillende jaren op te volgen 
en te evalueren. Het maken van een bermplan wordt doorgaans uitbesteed 
aan een gespecialiseerde instelling.

aan bosranden kunnen teruggevonden worden zoals bijvoorbeeld citroen-
vlinder, bont zandoogje of boomblauwtje.

Bos
Bossen langs wegbermen zijn meestal bosaanplanten (8). Ze fungeren als 
windscherm en kunnen zo voor een aangenaam microklimaat langsheen de 
berm zorgen, waar planten en vooral insecten kunnen van profiteren.  Bossen 
langs bermen kunnen vaak ook voor heel wat voedsel voor vogels en kleine 
zoogdieren zorgen. Zo geven elzen bijvoorbeeld massa’s zaad en lijsterbes of 
vogelkers zorgen voor gegeerde bessen.
Merel, tjiftjaf, roodborst en koolmees gaan het hier zeker naar hun zin hebben 
en de vochtige bosbodem is dan weer voor zwammen en sommige insecten 
zoals boktorren een geliefkoosde stek. Er zijn in Vlaanderen zelfs al bosjes op 
klaverbladen waar roofvogels broeden.

Beheer van grasland en ruigtes in bermen

Maaifrequentie:
De maaifrequentie hangt af van het gewenste bermtype: grasland wordt één 
of tweemaal per jaar gemaaid. Ruigtes worden slechts elke 2 of  3 jaar ge-
maaid.

Maaiperiode:
Sinds de invoering van het bermdecreet in 1984 (dit besluit is van toepassing 
op alle openbare bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, buiten de 
bebouwde kom) mag er maximaal tweemaal per jaar gemaaid worden.  Een 
eerste maaibeurt mag vanaf 15 juni en een eventuele tweede maaibeurt na 
15 september. 
De reden is heel eenvoudig: na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij 
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en hebben soorten de kans gehad zaad te zetten, wanneer ze worden afge-
maaid vallen de zaden op de grond, waar ze volgend jaar kunnen kiemen. Het-
zelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag de tweede maaibeurt pas na 
15 september plaatsvinden.
Deze data zijn echter richtdata om een maximaal verschralend effect te be-
komen. In uitzonderlijke gevallen kan, om redenen van natuurbehoud, of om-
wille van de verkeersveiligheid, een afwijking van de richtdata worden ver-
leend door het Agentschap Natuur en Bos (huidige afdeling Natuur). 

Maaihoogte:
Klassiek wordt een maaihoogte van 10 cm aanbevolen. Lagere machine-
afstellingen beschadigen de bodem te veel en leiden vaak tot ongewenste 
uitbreiding van Akkerdistel. In zeer schrale vegetaties ziet men ook wel eens 
het tegenovergestelde effect. Beschadiging van de bodem kan daar leiden tot 
heel interessante pioniersvegetaties (te vergelijken met plaggen van heide 
terreinen). 
De ervaring wijst uit dat zelfs met een goede hoogte instelling van de ma-
chine het resultaat sterk afhangt van de ervaring van de chauffeur, van de 
bermhelling, van de vegetatie, de weersomstandigheden en vooral de snel-
heid waarmee gereden wordt.

Afvoeren van maaisel:  
De noodzaak van afvoeren kan niet genoeg benadrukt worden. Deze factor is 
nog belangrijker dan het tijdstip of de frequentie van maaien. Het laten lig-
gen van maaisel werkt bodemverrijkend en werkt verruiging in de hand.  De 
dominantie van een beperkt aantal, weinig interessante soorten neemt dan 
toe. De biomassaproductie van de berm stijgt bovendien en de bloei neemt 
over het algemeen af. Niet afgevoerd maaisel verhindert kieming. Mossen en 
niet overblijvende planten nemen af. Onmiddellijk afvoeren van het maaisel 
verdient de voorkeur. Volgens het bermbesluit moet het maaisel zeker binnen 
de tien dagen verwijderd worden.

Soorten maaimachines:

Klepelmaaier: (9)
Een klepelmaaier met verkleinrotor en opzuigarm, is momenteel het meest 
gebruikte maaitoestel. Het grote voordeel is dat het maaisel meteen ook af-
gevoerd wordt. De machine is ook robuust en weinig gevoelig voor beschadi-
ging door bijvoorbeeld stenen.
Nadeel van een klepelmaaier is dat het maaisel bij regenweer slecht afge-
voerd wordt. De vegetatie wordt afgeslagen in plaats van afgesneden. Hier-
door ontstaan rafelige maairanden waardoor planten beschadigd kunnen 
worden en moeilijker kunnen regenereren. Bij te laag maaien bestaat even-
eens het risico van verstoring van de bodem. 

Cirkelmaaier: (10)
Een cirkelmaaier snijdt het gras af. Hierdoor wordt er minder schade aan 
de kruiden aangericht. Het maaisel blijft ook op lengte waardoor het met 
een opraaptoestel beter af te voeren is. Hoe beter de afvoer van het maaisel 
hoe groter het verschralend effect van het beheer.  Maaisel met een grovere 
structuur is tevens beter composteerbaar dan het fijngeslagen maaisel van 
een klepelmaaier.
Nadeel van de cirkelmaaier is dat er twee handelingen nodig zijn (maaien en 
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Beheer van struwelen in een berm

Evenals grasland heeft struweel onderhoud nodig om niet op termijn tot bos 
te evolueren.  Als onderhoud worden elke 4 jaar de gevestigde bomen uit 
het struweel gekapt en worden de struiken tot op 20 à 30 cm hoogte terug-
gezet.

Dit onderhoud kan gefaseerd gebeuren.  Eerst wordt een eerste deel van het 
struweel onder handen genomen. Nadat dit deel weer mooi is uitgeschoten 
en er zich opnieuw struiken hebben gevormd kan het tweede deel van het 
struweel beheerd worden.

afzonderlijk afvoeren) en dat het toestel gevoeliger is voor beschadiging wan-
neer bij het maaien bijvoorbeeld een steen zou worden geraakt.

Beheer van bos in een berm

Bosbeheer
Bij bosaanplant is het belangrijk dat de juiste soorten gebruikt worden. De 
soorten moeten aan de lokale bodem en waterhuishouding aangepast zijn 
willen ze kunnen uitgroeien tot een waardevol bosje. Verder geldt dat hoe 
groter de variatie aan soorten, hoe meer diersoorten van het bos kunnen pro-
fiteren.

Bij ecologisch bosbeheer tracht men zoveel mogelijk structuur in het bos 
aan te brengen. Dit kan door selectief bomen te kappen waardoor plaatselijk 
meer licht in het bos kan komen.  Hierdoor krijgen struiken en zaailingen de 
kans om uit te groeien en komt er tevens meer variatie in de leeftijd van de 
bomen waardoor de bosstructuur verstevigd wordt.
Zeker een deel van het gehakte hout moet in het bos aanwezig blijven. Dood 
hout brengt leven in het bos!

Hakhoutbeheer
Een specifieke vorm om aan bosbeheer te doen is het toepassen van hakhout-
beheer.  Bij hakhoutbeheer worden de bomen elke 8 tot 12 jaar volledig tot 
de grond teruggezet (11).  De overgebleven stronken zullen nadien weer uit-
schieten.  Na enkele cycli vormen zich zogenaamde hakhout stoven, dit zijn 
dikke stronken die ontstaan door het steeds weer uitschieten van de bomen.
Vroeger werd hakhoutbeheer frequent toegepast in houtwallen, broekbossen 
en grienden.

Door het hakhoutbeheer ontstaat een structuurrijk bos met veel lichtinval 
waarin andere planten zich optimaal kunnen ontwikkelen.  Op die manier kan 
er een mooie ondergroei van bijvoorbeeld speenkruid of bosanemoon ont-
staan (12).  Ook veel dieren voelen zich goed thuis in een hakhoutbosje.
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Meer info: www.natuurpunt.be/biodiversiteit
   met verwijzing naar diverse websites
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Helen Defever - Vlaamse gemeenschap

Aanleg bermen

Bij de aanleg van nieuwe, brede bermen kan er vanaf het begin gekozen wor-
den voor structuurvariatie (13). Vier verschillende zones kunnen geleidelijk in 
elkaar overgaan: een graslandzone met jaarlijks maaibeheer (na 15 juni en/of 
15 september), een ruigtezone met drie jaarlijks maaibeheer in het najaar, 
een struweelzone en een boszone.
Door gericht aanplanten ontstaan windstille hoekjes door de afwisseling van 
struiken en bomen.
Bijkomend kan er een aangrenzende sloot of een poel aangelegd worden. 
Deze bieden op hun beurt kansen voor de ontwikkeling van planten en die-
ren.
Wanneer er door het tracé zeldzame planten of milieus vernietigd zullen wor-
den, is het soms mogelijk - mits de nodige zorg aan de dag gelegd wordt - om 
deze nadien opnieuw kansen te bieden in de bermen. 
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