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35 jaar bermbesluit:
Meer aandacht voor een natuurlijk 
bermbeheer?

FOCUS THEMA

Het grootste natuurgebied van Vlaanderen? Ongetwijfeld én met heel veel voor-
sprong: de berm! Met 20.000 à 25.000 hectare langs onze wegen en waterlopen 
vormen deze openbare groene linten een natuurnetwerk. Ter vergelijking: Natio-
naal Park Hoge Kempen telt 12.000 hectare aan natuurpracht en Natuurpunt heeft 
zo’n 26.000 hectare aan natuurgebied in beheer. Ongeveer 60 % van onze inheem-
se plantensoorten kan je aantreffen in bermen. Hoewel slechts een beperkt aantal 
daar een optimaal groeimilieu vindt, zijn sommige soorten nog bijna uitsluitend in 
bermen terug te vinden. Door het steeds intensievere gebruik van het achterland 
blijft er minder ruimte over voor wilde natuur. Op heel wat plaatsen wordt die zelfs 
helemaal naar de bermen verdrongen. We hebben er dus alle belang bij dat deze 
gezond zijn. Elk voorjaar, wanneer er gestart wordt met het maaien (en soms ook 
sproeien) van bermen, ontvangen natuur- en milieuverenigingen hier vragen over. 
Daarom lijkt het ons nuttig hier het een en ander toe te lichten.

35 Jaar bermbesluit 

In de jaren ’70 won het thema ‘berm’ aan 
belang, eerst in Nederland en daarna ook in 
Vlaanderen. Op 1 januari 1985 trad het bermbe-
sluit in werking: een wet met als doel het verkrij-
gen van bloemrijke bermen met een grote ver-
scheidenheid aan wilde planten. Ook goed voor 
allerlei insecten, zoals bijen, vlinders en zweef-
vliegen, die nodig zijn om planten te bestuiven. 
Het besluit bevat 8 punten en is bindend voor 
overheden die verantwoordelijk zijn voor het 
bermbeheer. Voor bijna alle bermen dus.

Belangrijk is dat het gebruik van pesticiden op 
bermen sindsdien verboden is en dat grazige 
bermen niet vóór 15 juni gemaaid mogen wor-
den. Dat is na de eerste bloei. Een eventuele 
tweede maaibeurt, vooral om de latere bloeiers 
een kans te geven om zaad te zetten, mag 
pas gebeuren na 15 september. Verder dient 
het maaisel binnen de tien dagen verwijderd te 
worden.

Maaisel dat composteert werkt immers als een 
meststof en zorgt zo voor brandnetels, grassen 
en andere ruigtekruiden. Verwijder je dat maai-
sel, dan verschraalt de bodem en komt er meer 
plaats voor wilde bloemen. Het maaibeheer 
moet ook uitgevoerd worden zonder de onder-
grondse plantendelen en houtige gewassen 
te beschadigen. Uitzonderingen, ontheffingen 
genaamd, moeten aangevraagd worden bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos en overtredin-
gen kunnen bestraft worden.

Waardevolle Bermen

Niet elke berm is gelijk. Hoe breder de berm, 
hoe interessanter voor flora en fauna. Bij echte 
brede bermen, bijvoorbeeld langs autosnelwe-
gen, is soms gefaseerd bermbeheer met varië-
rende vegetatietypes mogelijk (grasland – ruigte 
– struweel – bos). Waar de berm is ingeploegd, 
kan de gemeente dat stuk terugvorderen, al 
leert de praktijk dat dit niet snel gebeurt.
Het bodemtype is een zogenaamde ‘abiotische 
factor’ die bepaalt wat er kan groeien. Klei-, 
zandlemige of zandbodem, nat of droog, licht 
of zwaar, rijk of arm, kalkhoudend of niet… Dat 
heeft allemaal invloed op wat er groeit. Bij de 
aanleg van bermen wordt trouwens afgeraden 
(verrijkte) teelaarde aan te voeren en kiest men 
best voor grond van ter plekke uit een diepere, 
armere laag. De functie van de berm bepaalt 
ook het vegetatietype. Op een stuk dat vaak als 
uitwijk- of parkeerstrook gebruikt wordt, krijgen 
planten weinig kansen.

Ingeploegde berm te Wervik. © Stefaan Parreyn
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Een berm die opengegooid werd, laat dan weer 
pioniers toe, zoals klaprozen. De berm is er 
uiteraard ook voor de stabiliteit van de weg en 
de afvoer van water, waardoor die soms licht 
afhelt van de weg naar een gracht. Het gebruik 
van het aanpalende land is een niet te onder-
schatten factor voor het bermtype dat verkregen 
wordt. In onze landbouwgebieden worden de 
bermen ‘verrijkt’ door het gebruik van meststof-
fen. Het gevolg is dat brandnetels en grassen er 
vrij spel hebben. Fluitenkruid en andere ruigte-
kruiden houden daar ook goed stand omdat zij 
hogere stikstofwaarden tolereren.

De bemesting verloopt trouwens op 3 manie-
ren: rechtstreeks, via afvloeiend water en door 
stikstofdepositie via de lucht. Water! Het woord 
is gevallen. De waterkwaliteit bepaalt de plan-
tengroei op de oevers van beken. Waar het 
water sterk vervuild is, omdat de gracht eigenlijk 
ook als open riool dient, of omdat er veelvuldig 
herbiciden gespoten worden, krijgen interessante 
planten het moeilijk. Als de oevers zo steil zijn dat 
ze erosie in de hand werken en de waterstanden 
sterk variëren, maken oever- en moerasplanten - 
zelfs riet - geen kans. Banaal rietgras neemt het 
dan soms over. De Vlaamse Milieumaatschappij 
houdt nauwgezet de kwaliteit van de waterlopen 
in Vlaanderen bij. Voor wie het interesseert, je 
kan deze zelf raadplegen op hun website. 

 
Een bermbeheerplan, kortweg bermplan

Voor veel gemeenten is ondertussen een berm-
beheerplan opgemaakt. Vaak onder impuls van 
de plaatselijke natuurverenigingen. Het is inte-
ressant om eens op te zoeken of dit ook voor 
jouw gemeente is gebeurd. Dergelijk bermbe-
heerplan bevat meestal een inventarisatie van 
een deel of alle gemeentewegen en de planten 
die er in de bermen werden geregistreerd. Ook 
heel wat fauna werd opgelijst. Bermplannen 
bieden de mogelijkheid om resultaten van het 
gevoerde beleid over verschillende jaren te vol-
gen en te evalueren. 

 
De veiligheid

Om het zicht in bochtige wegen en nabij kruis-
punten te garanderen kan het zijn dat ergens 
vroeger moet worden gemaaid dan het berm-
besluit vooropstelt. Dat kan dus, maar deze 
uitzonderingsregel wordt soms ook ingeroepen 
wanneer men eigenlijk maait om economische 
of praktische redenen. Gaat het echt om veilig-
heid, dan kan men er voor kiezen om enkel een 
strook dicht bij de weg te maaien. Maaien kost 
geld, maar een correct bermbeheer kan ook een 
goede investering zijn omdat er dan op termijn 
minder gemaaid moet worden. Door de bodem 
te verschralen wordt de begroeiing lager en zul-
len de hogere grassen, die veel voedingsstoffen 
gebruiken, wijken voor lagere, bloemrijkere 
planten. 

En andere problemen…

Zwerfvuil is een gigantisch probleem, niet alleen 
voor dieren die zich eraan verwonden, maar 
ook voor wie die bermen maait en het maaisel 
moet verwerken. Bijna alle problemen met afval 
in te composteren fracties, zou voortkomen uit 
bermmaaisel. Met blazers en magneetbanden 
proberen ze het afval maximaal te verwijderen. 
Geen afval is beter natuurlijk. De natuur- en 
milieubeweging pleit al jaren voor de invoer van 
statiegeld, wat een aanzienlijke reductie van de 
hoeveelheid zwerfvuil tot gevolg zou hebben. 

In Nederland zijn ze alvast overtuigd en ook 
Brussel en Wallonië hebben ondertussen plan-
nen. Invasieve exoten als de Japanse duizend-
knoop, Reuzenbalsemien en Reuzenbereklauw 
overwoekeren alles zodat andere planten geen 
kans meer krijgen. Vroegtijdig ingrijpen kan nog 
helpen, maar eens ze goed geworteld zijn is het 
vaak een onhaalbare klus om ze nog weg te 
krijgen. Over de inplanting van verkeersborden 
en straatmeubilair wordt beter goed nagedacht. 
Hoe minder (hinder)palen voor de maaier, hoe 
beter…
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Bronnen:

• www.bijensymposium.be | met o.m. de lezing 
“Bijvriendelijk bermbeheer, nog een lange weg 
te gaan?” door Arnout Zwaenepoel.

• www.natuurlijkimkeren.org/bermen-als-sleu-
tel-voor-biodiversiteit-waterbeheersing-erosie-
bestrijding-en-landschapsbeeld | door Anton 
Van Derbeken

• www.milieurapport.be/milieuthemas/vermes-
ting-verzuring/vermesting/stikstofdepositie

• www.natuurpunt.be/pagina/dossier-bermen
• www.vlaanderen.be/publicaties/leidraad-na-

tuurtechniek-ecologisch-bermbeheer

Moedig je gemeente aan tot een een 
voorbeeldig bermbeheer!

Heeft jouw gemeente al een bermplan? Je kunt 
hier naar informeren via de plaatselijke natuur-
vereniging, de gemeente of via de milieuraad.
Wordt in jouw gemeente het bermbesluit geres-
pecteerd?

Loopt het toch fout bij het maaien? Wordt er te 
vroeg gemaaid, worden er zeldzame of be-
schermde soorten weggemaaid, verdwijnen er 
waardevolle biotopen, blijft het maaisel te lang 
liggen of worden er bermen doodgesproeid? 
Dan is het milieuloket normaal gezien de juiste 
plaats om dit te melden.

Wordt er geen gehoor gegeven aan jouw klacht, 
dan kan je zelf de natuurinspectie contacteren. 
Die heeft ons in ieder geval al laten weten dat 
de tijd van verwittigen en aanmanen, zeker wat 
betreft doodgesproeide bermen, voorbij is en 
dat men zal optreden.

Tekst: Maarten Verlinde. Voor De Knotwilg, tijd-
schrift van Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen

Redigatie voor West-Vlaamse Milieufederatie: 
Katty De Wilde

Een ecologisch beheerde berm langs de Weidestraat in Gistel. In de zomer is dit een zee van margrieten, maar ook zeldzaam-
heden zoals de klavervreter vinden hier hun weg. © Leopold De Wulf 


