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1. Inleiding 

 
1.1 Aanleiding 

 

Op 27 juni 1984 werd door de Vlaamse Regering een besluit uitgevaardigd betreffende 

maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen. 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1984. 

Per omzendbrief van 4 juni 1987, 21 mei 1991 en 9 juni 1998 werden door de bevoegde Ministers 

bijkomende verduidelijkingen gegeven betreffende de toepassing en draagwijdte van dit besluit. 

 

Het besluit komt erop neer dat openbare besturen verplicht zijn een natuurvriendelijk beheer toe te 

passen op de wegbermen die hun eigendom zijn of aan hun beheer werden toevertrouwd. Dit 

beheer houdt in dat over het algemeen een verschralend maaibeheer wordt gevoerd door de bermen 

oordeelkundig te maaien en het maaisel af te voeren. Andere bermen of delen ervan kunnen dan 

weer ongemoeid gelaten worden of beplant worden met bomen of struiken, afhankelijk van de 

situatie, de bodemsamenstelling en de ligging. Het gebruik van biociden op deze bermen is 

verboden. Voor brede bermen zijn er mogelijkheden voor natuurontwikkeling. 

 

Voor de brede en lange bermen van de Grote Ring om Brussel werd een aantal jaren geleden 

reeds een bermbeheersplan opgemaakt. Dit is sinds een viertal jaar ook effectief in uitvoering. Dit 

bermbeheersplan dient geëvalueerd te worden en indien nodig aangepast te worden. 

 

 

1.2 Doel van het project 
 

Het doel van de opdracht is meervoudig:  

 

1. In een eerste fase dienen de nodige inventarisatiegegevens verzameld te worden.  

2. Op basis van deze nieuwe gegevens moeten in vergelijking met de oorspronkelijke 

vegetatiegegevens conclusies getrokken worden aangaande de evolutie van de vegetatie en 

de resultaten van het gevoerde beheer.  

3. Afhankelijk van deze conclusies dienen beheersadviezen ge(her)formuleerd te worden.  

4. Om ook in de toekomst de evolutie van de bermen te kunnen opvolgen, dient een 

monitoringprogramma te worden uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

   

 

2. Inventarisatie 
 

 

2.1 Situering van het projectgebied 
 

Het projectgebied bestaat uit de bermen van de Grote Ring om Brussel (verder afgekort als 

R0) op Vlaams grondgebied, vanaf de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot de 

taalgrens (zijde Zoniënwoud).  

Veel grote autosnelwegen (E40, A12 en E19) sluiten aan op de R0. 

 

Voor een globale situering van het projectgebied verwijzen we naar figuur 1. 

 

We kunnen de R0 op basis van de ruimtelijk-visuele waarneming indelen in vier ruimtelijke 

eenheden (AWV 2000) (figuur 2): 

 

• Zoniënwoud 

Vanaf de taalgrens tot aan het Vierarmenkruispunt (km 14.1470 tot 25.100): 

- Km 14.170 – 24.500: Zoniënwoud 

- Km 14.170 – 25.100: brede middenberm 

 

Het gaat hier om een ruimtelijke eenheid met een gesloten, groen karakter.  

 

• Stad en industrie 

Van Wezembeek-Oppem tot Vilvoorde (km 25.100 tot 36.800): 

- Km 25.100 – 28.000: hoge taluds met schermbeplanting 

- Km 29.600: oversteek van Vuilbeek in Kraainem 

- Km 29.700 – 30.600: complex van Woluwe (R0-E40) 

- Km 31.200 – 31.800: complex van Zaventem met vallei van de Woluwebeek 

(31.300) 

- Km 32.400 – 33.500: complex van Diegem 

- Km 34.400 – 35.300: complex van Machelen 

- Km 35.650 – 37.000: viaduct van Vilvoorde 

 

Hier zijn weinig landschappelijke structuren zichtbaar door de sterke verstedelijking en 

industrialisatie. Er is een kort op elkaar volgende afwisseling van open en gesloten zones.  

 

• Stad en groen 

Van Vilvoorde tot Zellik (km 36.800 tot 47.500): 

- Km 37.200 – 38.000: oversteek van Drie Fonteinen 

- Km 39.600 – 40.000: oversteek van de Tangebeek 

- Km 41.200 – 43.850: complex van Strombeek-Bever 

- Km 45.900 – 46.500: Laarbeekbos 

- Km 46.500 – 47.300: beschermd stadsgezicht en “Hooghof” 

 

De landschappelijke structuren zijn sporadisch zichtbaar in contrast met karakteristieke 

stadsgezichten.  
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• Randstad 

Van Groot-Bijgaarden tot bocht van Vorst (km 47.500 tot 58.183 (taalgrens)): 

- Km 48.100 – 49.100: complex van Groot-Bijgaarden 

- Km 49.900 – 50.200: afrit St.-Agatha-Berchem 

- Km 52.900 – 58.183: Brussels grondgebied 

 

Residentiële woonwijken enerzijds en stadsuitbreiding anderzijds flankeren de Ring en 

laten weinig herkenbare landschapskarakteristieken over.  

 

De indeling in deze ruimtelijke eenheden komt vrij goed overeen met de indeling in 

traditionele landschappen en ecodistricten. 

Voor een algemene landschapsecologische bespreking van het projectgebied verwijzen we 

naar AWV (2000). 

 

 

2.2 Methodiek vegetatie-inventarisatie en kaartverwerking 
 

2.2.1 Vegetatie-inventarisatie 

 

In de periode april-juli 1999 werden de bermen van de R0 volledig geïnventariseerd. Er werden 

hierbij 418 deelgebieden (percelen) afgebakend waarbinnen de voorkomende plantensoorten 

werden genoteerd. Op basis hiervan werd het bermtype bepaald. De vegetatiegegevens werden 

opgeslagen in een Access-databank (AWV 2000).  

 

Om de reeds geïnventariseerde deelgebieden te evalueren, werden in de periode mei-juni 2004 

in totaal 40 vegetatieopnamen uitgevoerd die als permanent kwadraat op het terrein werden 

afgebakend. De selectie van de PQ’s gebeurde in functie van de evaluatie van het 

bermbeheersplan en de bemonstering van de fauna. De vegetatie-opname had als middelpunt de 

centrale bodemval van het ongewerveldenonderzoek dat op de bermen van de R0 werd 

uitgevoerd in dezelfde periode (2004).  

Elke opname werd genummerd, waarbij per deelzone een nieuwe nummering werd opgestart. 

De PQ’s hebben een oppervlakte van 16 m² (4 m x 4 m) en werden via gemakkelijk te 

herkennen punten, opmeting en gps ingemeten (in Lambert-coördinaten) en op kaart 

ingetekend. De opmeting gebeurde op het middelpunt, gemarkeerd met een metalen pin, dat in 

de grond werd ingebracht. Van elke PQ werd een digitale foto genomen. Verder werd een 

volledige vegetatieopname ervan uitgevoerd volgens de Tansleyschaal (elke plantensoort die 

voorkomt in het proefvlak werd genoteerd met een bedekkingscode) en werd het bermtype 

(volgens de 37-delige indeling van Zwaenepoel (1998)) bepaald. De aanwezige soorten per 

proefvlak, met vermelding van de bedekkingsgraad, vormen de basis voor het bepalen van de 

bermtypes volgens de typologie van Zwaenepoel (1998). Het bepalen van het bermtype kan op 

twee manieren gebeuren. Een eerste methode bestaat erin de sleutel te doorlopen waarbij 

telkens een keuze dient gemaakt te worden tussen twee reeksen van elk 10 plantensoorten. De 

reeks die best overeenstemt met de veldwaarnemingen verwijst telkens naar de volgende stap in 

de sleutel of leidt uiteindelijk naar een bepaald bermtype volgens Zwaenepoel (1998). De 

tweede methode bestaat erin om van elke soort die is waargenomen het bermtype te noteren 

waarbij deze soort zijn sociologisch optimum vindt. Het bermtype dat op deze manier het meest 

wordt teruggevonden stemt opnieuw overeen met het bermtype volgens Zwaenepoel (1998). 

Tevens werd een syntaxonomische indeling volgens Schamineé et al. (Vegetatie van 

Nederland) gehanteerd. Alle gegevens werden verder verwerkt via de bermdatabank van 

Econnection (Access).  
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2.2.2 Kaartverwerking 

 
Bij de opmaak van de kaarten van het bermbeheersplan werd gebruik gemaakt van volgende 

types geografische bestanden (Arcview): 

• vlakken: dit werd gebruikt voor het afbakenen van het beheertype op de bermen.  

• punten: dit werd gebruikt voor het markeren van plaatsen waar er gedetailleerde 

opmetingen gebeurden (PQ’s) en voor het aanduiden van het bijhorend vegetatietype. 

 

Als ondergrond voor het tekenen van de lijnen en punten werd gebruik gemaakt van de digitale 

basiskaarten (AVW). 

 

 

2.3 Bespreking van de locaties met vegetatieopnames 
 

2.3.1 Bespreking van de vegetatie per opname 

 

Voor de ligging van de vegetatie-opnames (PQ’s) verwijzen we naar figuur 3 (algemeen 

overzicht) en figuur 4 (detailkaart). Een overzicht van de PQ’s met Tansley-bedekkingscodes, 

x- en y-coördinaten en foto wordt gegeven in bijlage 1. 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de vegetatie-opnames met een aantal kenmerken zoals 

bodemtextuur, huidig beheer en de ligging d.m.v. x- en y-coördinaten. Bovendien werd binnen 

een straal van 50 m rond het PQ (midden van het PQ) het bodemgebruik berekend. Tevens werd 

de kortste afstand tot het aangrenzend bodemgebruik aangegeven. 

 

Per opname worden volgende kenmerken beschreven: 

- Omschrijving locatie: geeft een beschrijving van de structuur van de vegetatie, helling 

van het talud en eventueel beïnvloedende factoren zoals de nabije aanwezigheid van 

bruggen, struweel, e.d. 

- Bodemtextuur: de bodemtextuur (inclusief aanduiding van vochtigheidsgraad) a.d.h. 

van de Bodemkaart van België 

- Type bemonstering: vegetatie-opname en/of bodemval (2004) 

- Vegetatietype: elke opname wordt volgens de bermtypologie van Zwaenepoel (1998) 

getypeerd. Waar overgangen tussen twee types aanwezig zijn, wordt dit vermeld. 

- Syntaxonomie: per opname worden op basis van de in de opname aanwezige ken- en 

differentiërende1 soorten het herkenbare syntaxon (of syntaxa) weergegeven volgens 

Schamineé et al. (1995, 1996) en volgt de naamgeving deze auteurs. In een aantal 

gevallen is er geen duidelijke associatie ontwikkeld, dan wordt het meest benaderend 

syntaxon van hogere rang opgegeven. 

- Bespreking: In de bespreking wordt de identificatie van het syntaxon (of syntaxa) 

verder toegelicht. 

 

Volgende types werden waargenomen langs de R0 tijdens de inventarisatie in 2004: 

 
Typenummer Bermtype 

  

06 Zevenblad-Ridderzuring-type  

14 Scherpe boterbloem-Rode klaver-type  

16 Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type 

19 Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type 

20 Gevlekte rupsklaver-Klein hoefblad-type 

21 Fijne kervel-Gewone glanshaver-type 

23 Klein streepzaad-Duizendblad-type 

                                                      
1  De differentiërende soorten kenmerken slechts het syntaxon ten opzichte van een bepaald gelijkend syntaxon 

van dezelfde rang en hebben voor dit syntaxon dus geen algemene voorkeur. 
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Tabel 1. Overzicht van de PQ’s (opnames mei-juni 2004) met een aantal kenmerken. 

 

            

Oppervlakte grondgebruik (m²) in cirkel 

rond midden PQ (straal=50m)      

Code PQ 2004 Code 1999 X-coördinaat Y-coördinaat Bodemtextuur 

Bodemgebruik 

(1999) wegen ruigte grasland struweel open water 

Nabij 

grondgebruik 

Afstand (m) nabij 

grondgebruik tot PQ Vegetatietype 1999 Vegetatietype 2004 Beheer 1999 

A1 ? 143958 174861 Droge leem grasland 3571 0 4283 0 0 grasland 51 onbekend 14 maaien juni en september 

A2 ? 144159 174552 Natte leem grasland 4817 0 2202 835 0 struweel 15 onbekend 21_14 maaien juni en september 

A3 ? 144132 174558 Natte leem struweel 3291 0 3383 1180 0 grasland 10 onbekend 21 beplanting 

D1 

Diegem-

RA8 156235 175958 Droog zand ruigte 3662 1079 3113 0 0 grasland 6 14 21 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

D2 

Diegem-

RA8 156222 175968 Droog zand grasland 4078 1073 2703 0 0 ruigte 9 14 14_21 maaien in juli 

D3 

Diegem-

RA2 156074 175880 Antropogeen grasland 4709 0 3145 0 0 viaduct 7 26 14 maaien mei en september 

D4 

Diegem-

LA10 155630 176051 Droog zand grasland 3314 942 3598 0 0 ruigte 9 14 21 maaien mei en september 

D5 

Diegem-

LA10 155574 176037 Droog zand grasland 2374 70 5410 0 0 ruigte 38 14 14_21 maaien mei en september 

D6 

Diegem-

RA5 155968 175941 Antropogeen grasland 3240 0 4614 0 0 viaduct 23 14 16 maaien mei en september 

D7 

Diegem-

RV6 156226 175807 Antropogeen grasland 3482 0 4372 0 0 grasland 32 14 14_23 maaien mei en september 

DI1 Dilbeek-R3 143699 170655 Droge leem struweel 5556 0 0 2298 0 struweel 21 6 21 beplanting 

G1 GB-LA2 144048 173387 Natte leem ruigte 3960 3417 13 464 0 struweel 32 23 21 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

G2 GB-LA2 144068 173396 Natte leem ruigte 3842 3010 377 625 0 struweel 30 23 14 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

G3 GB-LV8 143982 173663 Vochtige leem grasland 3282 871 3411 290 0 ruigte 14 14 21 maaien juni en september 

G4 GB-LV8 143990 173643 Vochtige leem ruigte 2030 1094 4482 248 0 grasland 4 14 14 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

GR1 Ma-Str-L17 149996 178504 Droge leem grasland 2923 0 4930 1 0 grasland 48 onbekend 14_21 maaien september 

GR2 Ma-Str-R14 149969 178602 Droge leem grasland 4020 0 3834 0 0 grasland 22 14 21_6 maaien september 

K1 

Woluwe-

LV4 157054 173053 Antropogeen grasland 1551 1266 5037 0 0 ruigte 9 31 21 maaien juli en september 

K2 

Woluwe-

LV4 157070 173062 Antropogeen grasland 2505 974 4375 0 0 ruigte 16 31 19 maaien juli en september 

K3 

Woluwe-

RV6b 157140 173118 Droge leem grasland 2236 512 5106 0 0 grasland 1 10 14 (ruig) maaien september 

K4 

Woluwe-

RV6b 157120 173104 Droge leem grasland 3017 38 4799 0 0 grasland 22 10 14 maaien september 

K5 

Woluwe-

RA10 157083 173184 Droge leem grasland 4034 0 3820 0 0 viaduct 18 10 21 maaien september 

K6 

Woluwe-

RA10 157075 173193 Droge leem grasland 3577 55 4222 0 0 grasland 20 14 21_14 maaien september 

M1 ? 154580 176976 Droge zandleem ruigte 4940 1060 1566 288 0 viaduct 6 onbekend 21 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

M2 ? 154569 176970 Droge zandleem ruigte 5068 1058 1599 129 0 viaduct 5 onbekend 21_14 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

M3 

Machelen-

RA8 154555 177004 Droge zandleem ruigte 3498 1723 1177 1456 0 grasland 2 14 14 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

M4 

Machelen-

RV10 154668 176869 Droge zandleem ruigte 3570 1046 988 2250 0 struweel 6 27 14 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

M5 

Machelen-

LV7 154585 176840 Droge zandleem grasland 4333 187 1567 1767 0 viaduct 11 10 21_6 maaien september 

M6 

Machelen-

LA11 154544 176910 Droge zandleem ruigte 4602 535 660 2057 0 grasland 3 onbekend 21_6 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

M7 

Machelen-

LA11 154552 176913 Droge zandleem grasland 5016 537 767 1534 0 ruigte 1 onbekend 21 maaien mei en september 

S1 

Strombeek-

RA2 147969 178285 Droge leem grasland 1544 1115 5035 160 0 ruigte 23 14 14(ruig)_21 maaien juli en september 
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S2 

Strombeek-

RA2 147982 178287 Droge leem grasland 1056 1278 5316 0 204 ruigte 12 14 14 maaien juli en september 

S3 

Strombeek-

RA6b 147956 177986 Droge leem grasland 1663 218 5973 0 0 grasland 15 14 21 maaien juli en september 

S4 

Strombeek-

RA6 147993 178016 Vochtige leem ruigte 2553 1766 3535 0 0 viaduct 6 14 14 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

V1 Ma-Str-L8 151499 178003 Droge leem grasland 3777 0 2053 2024 0 struweel 9 6 6_21 maaien september 

WE1 

Wemmel-

L3 146775 176472 Droge leem grasland 4364 0 3490 0 0 grasland 21 19 14 maaien mei en september 

WE2 

Wemmel-

R2 146790 176633 Droge leem grasland 4260 0 3504 90 0 grasland 23 20 14 maaien mei en september 

WO1 Die-Zav-B 156623 174303 Antropogeen ruigte 1480 1878 2194 2302 0 grasland 5 14 21_16 ruigte (om de 3 jaar maaien) 

WO2 Die-Zav-B 156610 174298 Natte leem grasland 1991 1869 2559 1435 0 ruigte 9 14 16 maaien september 

Z1 

Wezembee

k-LA3 157626 171223 Droge leem grasland 5473 0 2223 158 0 struweel 25 10 14(ruig)_21 maaien september 
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1e afrit na Kraainem: Z1 

 

Algemeen: 

De locatie is gelegen op een talud, het aanpalend bodemgebruik betreft akker en struweel. 

 

Bespreking van de locatie: 

 

Locatie Z1 

Omschrijving locatie Ruigte op talud. Het talud heeft een W-helling. Aan de onderzijde van 

het talud grenst een onverharde landbouwweg met akker, de N-zijde 

betreft struweel. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Ruig type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgangen 

naar type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenatheretea) met overgangen 

naar Artemisietea vulgaris 

Bespreking Het grasland heeft een vrij ruig aspect en een hoge productie, o.m. door 

Gewone glanshaver. Andere Glanshavergraslandsoorten zijn o.m. 

Knoopkruid en Scherpe boterbloem. Door de weinige kensoorten van het 

Arrhenatheretum elatioris is de associatie slechts zwak ontwikkeld. 

Daarnaast komen veel ruigte-indicerende soorten voor, zoals Gewone 

berenklauw, Akkerdistel, Jakobskruiskruid en Smeerwortel. Dit heeft te 

maken met het relatief extensieve maaibeheer (1x/jaar in september), 

waardoor ruigtesoorten van de Artemisietea vulgaris zich kunnen 

ontwikkelen. Deze soorten komen echter voor in lage bedekkingen. Het 

bloemrijk aspect wordt verzorgd door o.m. Voeder- en Ringelwikke en 

Sint-Janskruid.  
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Verkeersknooppunt Woluwe (E40-Luik): K1-K2-K3-K4-K5-K6 

 

Algemeen: 

Het verkeersknooppunt van Woluwe grenst aan industriezones, aan een kasteelpark en aan een 

woonzone. Het complex heeft een vrij gesloten karakter, maar het centrale deel (“de 

binnencirkel”) bevat open zones met vier grote graslandpercelen. Het huidige beheersplan 

voorziet een aantal zones die tot ruigte kunnen ontwikkelen. Op elk van deze percelen werd 

tevens een deel aangeplant met bosgoed. De zones buiten deze cirkel zijn bijna volledig beplant 

op één groot perceel na. 

De geïnventariseerde locaties bevinden zich allemaal in de binnencirkel. 

 

Bespreking van de locaties: 

 

Locatie K1 

Omschrijving locatie Vrij voedselrijke, vlakke ruigte met een gesloten structuur. In de 

nabijheid komt geen struiklaag voor. 

Bodemtextuur antropogeen 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea met affiniteit tot Artemisietea vulgaris 

Bespreking Het aandeel grassen is vrij hoog (40%, Gewone glanshaver). Er zijn 

echter te weinig kensoorten op associatieniveau om te kunnen spreken 

van een goed ontwikkelde Glanshaverassociatie. Er komen wel een 

aantal klasse- en verbondssoorten voor, waaronder de reeds genoemde 

Gewone glanshaver, Scherpe boterbloem, Peen, Knoopkruid en 

Voederwikke, echter in lage bedekkingen. Speerdistel, Akkerdistel en 

Ridderzuring wijzen op een verruigde vegetatie en wijzen op een 

affiniteit tot de Artemisietea vulgaris.  

 

Locatie K2 

Omschrijving locatie Gesloten grasland (vlak) met een dichte grasmat. Er is geen struiklaag 

aanwezig in de nabijheid. 

Bodemtextuur antropogeen 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 19 (Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea (Fragmentair Arrhenatheretum elatioris) 

Bespreking Hoog-productieve grassen zijn Gewone glanshaver, in mindere mate 

Rood zwenkgras. Heel wat kensoorten van de Molinio-Arrhenateretea 

komen in de opname voor, o.m. Scherpe boterbloem, Paardebloem, 

Knoopkruid en Peen. Tevens komen Veldlathyrus en Voederwikke 

abundant voor.  
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Locatie K3 

Omschrijving locatie Gesloten, vlakke ruigte met een hoog aandeel aan Rood zwenkgras 

(70%). Aansluitend op deze locatie bevindt zich geen struweel. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Ruig type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea (Fragmentair Arrhenatheretum elatioris) met 

overgangen naar Trifolio-Festucetalia ononae (Koelerio-

Corynephoretea) 

Bespreking Dit grasland behoort tot de Molinio-Arrhenateretea, maar heeft te 

weinig kensoorten om tot de Glanshaverassociatie gerekend te kunnen 

worden. Wel komen overgangen naar de Struisgras-orde voor (Koelerio-

Corynephoretea), met als kensoort Gewoon struisgras en als 

differentiërende soorten Rood zwenkgras in een hoge bedekking en 

Jakobskruiskruid. Gewone glanshaver komt in mindere mate voor; in 

vergelijking met K1 is deze locatie minder productief. 

 

 

Locatie K4 

Omschrijving locatie Zeer bloemrijk grasland. Deze locatie is bloemrijker dan K2. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea (Fragmentair Arrhenatheretum elatioris) met 

overgangen naar Trifolio-Festucetalia ononae (Koelerio-

Corynephoretea) 

Bespreking Het aandeel Gewone glanshaver is lager dan in K2, maar toch blijft het 

grasland in een vrij productief stadium. Naast grassen zoals Rood 

zwenkgras, Gewoon struisgras en Gewone glanshaver komen vrij veel 

aspectbepalende soorten voor, zoals o.m. Rode klaver, Gewone 

rolklaver, Margriet, Voederwikke en Knoopkruid. In het algemeen is dit 

grasland te plaatsen tussen de Molinio-Arrhenateretea en de Koelerio-

Corynephoretea, met een reeks kensoorten van beide klassen. Een 

bijzondere soort betreft Bijenorchis die met een dertigtal exemplaren 

voorkwam in de opname. 

 

Locatie K5 

Omschrijving locatie Ruig grasland met een hoog aandeel aan Gewone glanshaver. Het talud 

is W-georïenteerd. In de nabijheid bevindt zich struweel. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea met affiniteit tot Galio-Alliarion 

Bespreking Het aandeel Gewone glanshaver is zeer hoog, waardoor de grasmat ook 

zeer dicht en vervilt is. Andere grassen die voorkomen, zijn o.m. Rood 

zwenkgras. Er komen vrijwel geen andere soorten voor, met 

uitzondering van een aantal ruigte-indicatoren zoals Krulzuring, Grote 

brandnetel, e.d. 
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Locatie K6 

Omschrijving locatie Vrij ruig grasland met lokaal bloemrijk aspect. Het talud is W-

georïenteerd. In de nabijheid bevindt zich struweel. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgangen naar 

type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea  

Bespreking De vegetatie heeft een vrij hoog aandeel aan Gewone glanshaver, maar 

in tegenstelling tot K5, is de bloemenrijkdom hoger. Toch kan op basis 

van de aanwezige soorten niet echt gesproken worden van een affiniteit 

tot de associatie Arrhenatheretum elatioris, maar is een 

syntaxonomische typering op verbondsniveau correcter. 
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Verkeersknooppunt Diegem-Zaventem (Woluwelaan): WO1-WO2 

 

Algemeen: 

Het verkeersknooppunt Diegem-Zaventem (Woluwelaan) betreft een zeer gevarieerde zone. Er 

bevinden zich zowel natte als droge ruigten, schraal grasland en een structuurrijke beplanting. 

De Woluwebeek kruist het verkeersknooppunt en er is ook een spaarbekken met structuurrijke 

oevers. 

 

Bespreking van de locaties: 

 

Locatie WO1 

Omschrijving locatie Deze locatie betreft een ruig, nat grasland nabij de Woluwebeek. 

Aanpalend aan de ruigte bevindt zich struweel met een gevarieerde 

aanplant van verschillende leeftijd en dichtheden. 

Bodemtextuur antropogeen 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar type 

16 (Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea met overgang naar Lolio-Potentillion anserinae 

(Plantaginetea majoris) 

Bespreking Dominante plantensoorten zijn o.m. Heelblaadjes, Ruw beemdgras, 

Voederwikke en Gestreepte witbol. De kensoorten behoren zowel tot de 

Molinio-Arrhenateretea als tot de Plantaginetea majoris (Lolio-

Potentillion anserinae), waaronder Ruige zegge, Kruipende boterbloem 

en Vijfvingerkruid als kensoorten van het laatstgenoemde syntaxon.  

 

 

Locatie WO2 

Omschrijving locatie Locatie WO2 is een vochtig grasland, waarvan het aandeel 

zomerbloeiers vrij hoog ligt. 

Bodemtextuur Natte leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 16 (Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea met overgang naar Lolio-Potentillion anserinae 

Bespreking Hoewel deze zone als grasland niet optimaal ontwikkeld is, is ze 

behoorlijk rijk aan kensoorten van vochtig grasland, met name behorend 

tot het Lolio-Potentillion anserinae, een graslandtype van vochtige tot 

natte, verdichte bodem. Het aandeel kensoorten van grassen is vrij hoog, 

o.m. Fioringras en Grote vossenstaart wijzen op vochtindicerende 

omstandigheden (en een maaibeheer). Soorten die het aspect bepalen 

zijn o.m. Voederwikke, Scherpe boterbloem, Peen en Veldlathyrus, 

kensoorten van de Molinio-Arrhenateretea. 

Een fraaie vondst betreft Rietorchis, een soort die een voorkeur heeft 

voor vochtige veengronden, humusrijke zandgronden en lichte 

kleigronden. 
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Verkeersknooppunt Diegem (A201-Luchthaven): D1-D7 

 

Algemeen: 

Het verkeersknooppunt wordt praktisch volledig ingenomen door bloemrijke graslanden. Er 

komt geen struweel voor. Dit houdt verband met aspecten rond verkeersveiligheid voor de 

nabijgelegen luchthaven. 

 

Bespreking van de locaties: 

 

Locatie D1 

Omschrijving locatie Locatie D1 betreft een ruig grasland met een sterk vervilte grasmat. Het 

terrein is vlak. 

Bodemtextuur Droog zand 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Dauco-Melilotum (Artemisietea vulgaris) 

Bespreking De vervilting is hoofdzakelijk afkomstig van Gewone glanshaver en 

Rood zwenkgras. De ruigte is weinig bloemrijk in het voorjaar, maar 

gedurende de zomermaanden zorgt Boerenwormkruid en 

Jakobskruiskruid voor het bloemrijk aspect. De hoge bedekking van 

Boerenwormkruid, Akkerdistel en minder abundant Speerdistel wijst op 

een affiniteit met het Dauco-Melilotum (Artemisietea vulgaris). 

 

 

Locatie D2 

Omschrijving locatie D2 is een bloemrijk grasland met een hoog aandeel aan voorjaars- en 

zomerbloeiers. Het grasland is vlak ter hoogte van de bodemvallokatie 

en vegetatieopname. Het omringend bodemgebruik betreft 

verkeerswegen. Midden de grote graslandoppervlakte waarin D2 

gelegen is, komen ruigtezones voor (hierin situering D1). 

Bodemtextuur Droog zand 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgang naar type 

21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Fragmentair Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenateretea) met 

overgang naar  Dauco-Melilotum (Artemisietea vulgaris) 

Bespreking Het bloemrijk aspect wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

Boerenwormkruid (zomerbloeier), Rode klaver, Margriet en in mindere 

mate door Knoopkruid en Voederwikke. Met uitzondering van 

Boerenwormkruid, wijzen deze soorten op een affiniteit tot de Molinio-

Arrhenateretea. Andere kensoorten van dit syntaxon zijn o.m. 

Gestreepte witbol, Paardebloem, Gewone hoornbloem, Gele morgenster 

Gewone brunel en Peen. Hoewel het een vrij schraal grasland betreft, is 

het aandeel aan Rood zwenkgras vrij hoog; Gewone glanshaver komt 

minder abundant voor. Van de ruderale klasse (Artemisietea vulgaris) 

haalt Boerenwormkruid hoge bedekkingen. Vermeldenswaardig is het 

voorkomen van Bijenorchis buiten de vegetatieopname. 
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Locatie D3 

Omschrijving locatie Zeer bloemrijk, vlak grasland. Door de nabije aanwezigheid van bruggen 

van de autosnelweg, wordt het grasland beïnvloed door storingssoorten 

die onder deze bruggen voorkomen (o.m. Bijvoet en Akkerdistel). 

Bodemtextuur antropogeen 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenateretea) 

Bespreking D3 is een zeer bloemrijke zone, waarvan de bloemenrijkdom 

hoofdzakelijk gevormd wordt door kensoorten van de Molinio-

Arrhenateretea zoals Rode klaver, Margriet en Voederwikke. Het 

aandeel hoog-produktieve grassen (Gewone glanshaver) is laag, maar 

minder-produktieve grassen zoals Veldbeemdgras en Rood zwenkgras 

nemen ca. 60% (bedekking) in. Bijvoet en Akkerdistel zijn beide 

kensoorten van de Artemisietea vulgaris, maar komen in een dusdanig 

lage bedekking voor, dat er niet kan gesproken worden van een 

overgang naar dit syntaxon. 

 

 

Locatie D4 

Omschrijving locatie Locatie D4 is gelegen op een talud en wordt gekenmerkt door een 

ruigtevegetatie. Er bevindt zich geen struweel in de nabijheid. 

Bodemtextuur Droog zand 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Dauco-Melilotum (Artemisietea vulgaris) 

Bespreking De kenmerkende en dominante soorten zijn o.m. Boerenwormkruid, 

Gewone glanshaver en Kropaar. Ook andere soorten bepalen het ruige 

aspect van de vegetatie en zorgen voor een vervilte, dichte grasmat, 

zoals o.m. Rood zwenkgras. Andere soorten zorgen voor een bloeiaspect, 

al zijn deze slechts in geringe abundantie aanwezig (o.m. Voederwikke, 

Ringelwikke, Duizendblad). Van een echte overgang naar de Molinio-

Arrhenateretea kan daarom op basis van deze kensoorten niet gesproken 

worden. 

 

 

Locatie D5 

Omschrijving locatie D5 betreft een vrij ruig grasland dat aan de voet van het talud met D4 

gelegen is. In de omgeving bevindt zich geen struweel, het aanpalend 

grondgebruik betreft weg en ruigte (zone met D4). 

Bodemtextuur Droog zand 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgang naar type 

21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea met overgangen naar Artemisietea vulgaris en 

Koelerio-Corynephoretea 
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Bespreking De vegetatie heeft het aspect van een Glanshavergrasland, maar vertoont 

verschillende overgangen naar andere syntaxa, met name de 

Artemisietea vulgaris (o.m. Boerenwormkruid en Akkerdistel) en de 

Koelerio-Corynephoretea (droge graslanden met o.m. Gewoon 

struisgras en Gewoon biggekruid als kensoorten en Smalle weegbree, 

Gewoon duizendblad en Jakobskruiskruid als differentiërende soorten). 

Syntaxonomisch is de opname moeilijk te plaatsen, gezien beide 

gemeenschappen niet echt vegetatievormend zijn. De sterk produktieve 

grassen Kropaar en Gewone glanshaver zorgen voor het ruig aspect, 

maar ook soorten als Akkerdistel, Kweek en Gewone berenklauw wijzen 

hierop. Door het hoge aandeel aan grassen en ruigtekruiden is het 

bloemrijk aspect vrij laag. Margriet, Rode klaver en Voederwikke 

verhogen wel dit aspect en bepalen de affiniteit tot de Molinio-

Arrhenateretea. 

 

 

Locatie D6 

Omschrijving locatie Locatie D6 bevindt zich in een gevarieerd terrein en werd opgenomen in 

de lager gelegen delen van de zone. Er bevindt zich geen struweel in de 

nabijheid van de locatie. 

Bodemtextuur antropogeen 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 16 (Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea 

Bespreking De lager gelegen delen zijn vochtig en hebben een hoog aandeel aan 

indicatorsoorten van vochtige, relatief voedselarme graslanden (Molinio-

Arrhenateretea). Grassen hebben een vrij hoog aandeel, en bestaan 

hoofdzakelijk uit Gestreepte witbol en Fioringras als dominante soorten. 

Lokaal, maar niet in de opname kwamen een tiental orchideeën 

(Bijenorchis) voor. Ruigte-indicatoren betreffen Akkerdistel, 

Smeerwortel en Heelblaadjes. Het aandeel van deze soorten is echter 

laag, zodat van geen affiniteit of vegetatievorming tot de Artemisietea 

vulgaris kan gesproken worden. Het grasland is zeer bloemenrijk, het 

aspect wordt hoofdzakelijk bepaalt door kensoorten van de Molinio-

Arrhenateretea: Scherpe en Kruipende boterbloem, Rode klaver en 

Voederwikke. 

 

 

Locatie D7 

Omschrijving locatie D7 is een reeds vrij schraal grasland met een hoog aandeel aan 

voorjaars- en zomerbloeiers. Het terrein vertoont een lichte ZW-helling.  

Bodemtextuur antropogeen 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgang naar type 

23 (Klein streepzaad-Duizendblad-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenateretea met affiniteit tot Koelerio-Corynephoretea 

Bespreking Het bloemrijk aspect wordt gevormd door o.m. Margriet, Rode klaver, 

Duizendblad en Gewoon biggekruid. Deze soorten zijn zowel kensoorten 

van de Molinio-Arrhenateretea als van de Koelerio-Corynephoretea. 

Tevens komt in de opname vrij veel Zachte ooievaarsbek en Smalle 

weegbree voor. 
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 Verkeersknooppunt Machelen (E19-Antwerpen): M1-M7 

 

Algemeen: 

Een groot deel van het verkeersknooppunt is niet toegankelijk voor (gemotoriseerd) verkeer. De 

graslandoppervlaktes zijn vrij klein en smal. Grote delen van het complex worden ingenomen 

door struweel. Door het toegepaste beheer gedurende de voorbije jaren is er een gradueel 

verloop vanaf de snelweg van grasland en ruigte in een vrij smalle zone, met daaropvolgend 

struweel over een brede strook. 

 

Bespreking van de locaties: 

 

Locatie M1 

Omschrijving locatie M1 betreft een weinig bloemrijke ruigte, die beïnvloed wordt door 

beschaduwing door de langsliggende bruggen. Het terrein vertoont een 

WZW-helling. Er bevindt zich aansluitend geen struweel. 

Bodemtextuur Droge zandleem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea met overgangen naar Artemisietea vulgaris 

Bespreking De ruigte heeft een hoog aandeel aan Gewone glanshaver. Daarnaast 

komen als ruigte-indicatoren o.m. Speer- en Akkerdistel, Gewone 

berenklauw, Grote brandnetel en Krulzuring voor, de meeste van deze 

soorten betreffen kensoorten van de Artemisietea vulgaris. Het aandeel 

aan voorjaars- en zomerbloeiers die het aspect bepalen is vrij laag: enkel 

Avondkoekoeksbloem en Jakobskruiskruid zorgen voor het bloemrijk 

aspect. 

 

 

Locatie M2 

Omschrijving locatie Vrij ruig grasland met een WZW-helling. Het wordt deels beschaduwd 

door de naastgelegen bruggen. 

Bodemtextuur Droge zandleem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar type 

14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea 

Bespreking Het grasland is vrij ruig en heeft een dichte grasmat door het hoog 

aandeel aan Gewone glanshaver. Ruigte-indicatoren zijn o.m. 

Jakobskruiskruid, Akkerdistel en Gewone berenklauw. Deze komen 

slechts in een lage bedekking voor, zodat niet van een vegetatievorming 

naar de Artemisietea vulgaris kan gesproken worden.  Margriet komt 

slechts in een lage bedekking voor (10%). Blauw walstro maakt 15% uit 

van de bedekking in de opname en is lokaal vrij abundant aanwezig. 
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Locatie M3 

Omschrijving locatie Vrij schraal en bloemrijk grasland met een WZW-helling. Aansluitend 

aan het grasland bevindt zich struweel.  

Bodemtextuur Droge zandleem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenateretea) 

Bespreking Het grasland is zeer bloemrijk; Margriet bepaalt het bloemaspect (50% 

bedekking). Gewone glanshaver is nog vrij dominant aanwezig, Rood 

zwenkgras haalt tevens hoge bedekkingen. Soorten die aspectbepalend 

zijn, betreffen o.m. Voederwikke, Knoopkruid, Smalle weegbree en 

Margriet. Deze kensoorten bepalen de affiniteit van het grasland tot de 

Molinio-Arrhenateretea. 

 

 

Locatie M4 

Omschrijving locatie Vrij schraal grasland met een WZW-helling. Aansluitend aan het 

grasland bevindt zich struweel. 

Bodemtextuur Droge zandleem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenateretea) met overgang naar 

Koelerio-Corynephoretea 

Bespreking Locatie M4 heeft een hoge bloemenrijkdom. Margriet is hier bijna 

bodembedekkend (75%). Veldbeemdgras en Rood zwenkgras zijn de 

dominante grassen. Daarnaast komen een hoog aantal soorten voor, 

waaronder Blauw walstro, die lokaal een bodembedekkend tapijt vormt. 

Deze soort is een kalkindicator, evenals Echt bitterkruid. De kensoorten 

van de Molinio-Arrhenateretea zijn abundant aanwezig, waaronder 

Margriet, Peen, Paardebloem, Gewone hoornbloem, Veldzuring, Kleine 

klaver en Gewone glanshaver. Anderzijds komen kensoorten van de 

droge graslanden op zandiger grond voor, zoals Gewoon biggenkruid en 

Gewoon struisgras en met als differentiërende soorten o.m. Rood 

zwenkgras, Smalle weegbree en Gewoon duizendblad. 

 

 

Locatie M5 

Omschrijving locatie Ruigte met een dikke, vervilte grasmat. In de nabijheid komt struweel 

voor. 

Bodemtextuur Droge zandleem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar type 

6 (Zevenblad-Ridderzuring-type) 

Syntaxonomie Artemisietea vulgaris met fragmentaire elementen van Molinio-

Arrhenatheretea 
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Bespreking De ruigte heeft een hoog aandeel aan Gewone glanshaver, een kensoort 

van de Glanshavergraslanden. Daarnaasst komen slechts een paar 

kensoorten voor van de Molinio-Arrhenatheretea (o.m. Scherpe 

boterbloemn Paardebloem, Gewone hoornbloem)). Het grasland heeft 

meer kensoorten van de Artemisietea vulgaris met o.m. volgende ruigte-

indicatoren, die het aspect bepalen: Grote brandnetel, Akker- en 

Speerdistel, Jakobskruiskruid en Gewone smeerwortel. 

 

 

Locatie M6 

Omschrijving locatie M6 is gelegen in een smalle ruigtezone, die aansluit op struweel 

(bovenzijde talud) en grasland (onderzijde talud). Het talud heeft een 

NO-oriëntatie. 

Bodemtextuur Droge zandleem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar type 

6 (Zevenblad-Ridderzuring-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea met overgang naar Artemisietea vulgaris 

Bespreking De ruigte heeft een hoog aandeel aan Gewone glanshaver, minder aan 

Rood zwenkgras (10%). Daarnaast komen slechts een paar kensoorten 

voor van de Molinio-Arrhenatheretea (o.m. Gewone hoornbloem, Peen, 

Gewone brunel en Veldzuring). Gezien de ruigte dicht bij struweel 

gelegen is, komen heel wat soorten uit dit struweel voor in de ruigte, 

zoals Amerikaanse vogelkers en Zomereik. Daarnaast komen tevens 

storingssoorten voor, o.m. IJle dravik, Zevenblad, Kleefkruid en Paarse 

dovenetel, de meeste van deze soorten zijn kensoorten van de 

Artemisietea vulgaris en het Arction (IJle dravik).  

 

 

Locatie M7 

Omschrijving locatie Vrij ruig grasland, dat een hoog aandeel aan ruigtesoorten heeft en 

daardoor niet veel verschilt van de ruigte M6. Het talud heeft een NO-

oriëntatie. 

Bodemtextuur Droge zandleem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea 

Bespreking De vegetatie kan worden beschreven als een slecht ontwikkeld 

Glanshaverhooiland. Gewone glanshaver heeft een hoog aandeel in het 

grasland. De productie is nog vrij hoog, met o.m. kensoorten als 

Kropaar als andere grassoort. Het grasland is weinig bloemrijk, slechts 

enkele kensoorten zorgen voor een bloemrijker aspect (o.m. Vogelwikke,  

Scherpe boterbloem, Gewone hoornbloem). Het aandeel aan ruigte-

indicatoren (Artemisietea vulgaris) is nog vrij hoog, maar laag in 

bedekking, zodat hier niet van een echte overgangsvegetatie kan 

gesproken worden. Het aandeel aan kensoorten van de 

Glanshaverassociatie (Arrhenatheretum elatioris) is echter te laag om de 

opname tot deze gemeenschap te rekenen. 
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Afrit Vilvoorde: V1 

 

Algemeen: 

Er is een sterke beschaduwing door struweel. Op het talud aan de afrit Vilvoorde werden bomen 

aangeplant. 

 

Bespreking van de locatie: 

 

Locatie V1 

Omschrijving locatie Vrij ruig grasland, dat een hoog aandeel aan ruigtesoorten heeft. Het 

talud heeft een O-oriëntatie. Op het talud bevindt zich een bomenrij van 

Gewone esdoorn. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 6 (Zevenblad-Ridderzuring-type) met overgang naar type 21 (Fijne 

kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Galio-Alliarion 

Bespreking Gewone glanshaver heeft een hoog aandeel in het grasland. De productie 

is vrij hoog. De opname heeft een hoog aandeel aan ruigtesoorten, 

kensoorten van het Galio-Alliarion (o.a. Kleefkruid, Hondsdraf, Kleine 

veldkers). Het grasland is weinig bloemrijk, slechts enkele soorten 

zorgen voor een bloemrijker aspect (o.m. Fluitenkruid en Scherpe 

boterbloem). 
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Wegvak Grimbergen-Vilvoorde: GR1-GR2 

 

Algemeen: 

De smalle wegbermen in het wegvak Vilvoorde-Grimbergen zijn gebufferd door een 

struweelkant. Aan de afrit Grimbergen werden bomenrijen aangeplant. 

 

Bespreking van de locaties: 

 

Locatie GR1 

Omschrijving locatie Locatie GR1 betreft een vrij ruig grasland op een talud met Z-oriëntatie. 

Aan de O-zijde bevindt zich struweel. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgang naar type 

21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea met overgang naar Artemisietea vulgaris 

Bespreking Gewone glanshaver heeft een vrij hoog aandeel (45%). Daarnaast 

komen een aantal ruigte-indicatoren voor, zoals Heelblaadjes, Gewone 

berenklauw, Jakobskruiskruid en Akkerdistel. De meeste van deze 

indicatoren zijn kensoorten van de Artemisietea vulgaris. Het grasland 

heeft echter voldoende kensoorten in een hoge bedekking die wijzen op 

de Molinio-Arrhenatheretea (o.m. Gewone hoornbloem, Paardebloem, 

Kleine klaver, Gestreepte witbol en Rode klaver). 

 

 

Locatie GR2 

Omschrijving locatie Ruigte langsheen oprit Grimbergen, vrij smalle berm met aanpalend 

struweel. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar type 

6 (Zevenblad-Ridderzuring-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea met overgangen naar Galio-Alliarion 

Bespreking Ruig grasland met een hoog aandeel aan Gewone glanshaver. De berm 

is vrij bloemenarm met ruigte- en nitrofiele soorten als Braam, 

Kleefkruid, Heermoes, Heelblaadjes, Speerdistel en Smeerwortel. Er is 

duidelijk een randinvloed vanaf het struweel: de opname ligt in een 

nitrofiele zoomvegetatie behorend tot de Molinio-Arrhenatheretea maar 

met overgangen naar het Galio-Alliarion. De gemeenschap is niet 

voldoende ontwikkeld voor een determinatie op associatieniveau. 
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Verkeersknooppunt Strombeek-Bever (A12-Antwerpen): S1-S4 

 

Algemeen: 

Het verkeersknooppunt is zeer open met brede en grazige taluds met grote oppervlaktes aan 

grasland. In het voorjaar bepaalt Margriet het bloemrijk aspect van de taluds. De houtige 

vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit lijnvormige tot smalle aanplanten van struweel. Er bevinden 

zich twee spaarbekkens, waarvan de betonnen rotswanden een spontane houtopslag vertonen. 

 

Bespreking van de locaties: 

 

Locatie S1 

Omschrijving locatie Ruigte op vlak deel in een smalle zone. In de nabijheid bevinden zich 

bomenrijen (laankastanjes). 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Ruig type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgang naar 

type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenatheretea) met overgangen 

naar Artemisietea vulgaris 

Bespreking Gewone glanshaver bepaalt het aspect van de ruigte. De vegetatie kan 

omschreven worden als een fragmentaire Glanshaverassociatie, waarin 

echter andere elementen zijn betrokken, die in de meeste gevallen wijzen 

op een eerder extensief of onregelmatig maaibeheer. Deze soorten zijn 

o.m. ruigtesoorten zoals Akkerdistel en Jakobskruiskruid. Het bloemrijke 

aspect is voor deze ruigte vrij hoog met soorten als Scherpe boterbloem, 

Margriet, Knoopkruid en Veldlathyrus, kensoorten van de Molinio-

Arrhenatheretea. 

 

 

Locatie S2 

Omschrijving locatie S2 betreft een zeer bloemrijk grasland, dat in een smalle, vlakke zone 

gelegen is. In de nabijheid bevinden zich bomenrijen (laankastanjes). 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenatheretea) 

Bespreking De opname in de smalle strook is goed verwant met het 

Glanshaverhooiland (Arrhenatheretum elatioris). Het grasland is vrij 

productief en heeft een hoog aandeel aan voorjaars- en zomerbloeiers. 

Het hoogste aandeel van de grassen heeft Rood zwenkgras, verder 

komen Gewone glanshaver en Veldbeemdgras in mindere mate voor. 

Soorten die het bloei-aspect bepalen zijn o.m. Rode klaver, Knoopkruid, 

Scherpe boterbloem en Sint-Janskruid.  
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Locatie S3 

Omschrijving locatie Ruigte op talud naast het spaarbekken. De helling is NO-georiënteerd. 

Op de onderzijde van het talud is struweel aanwezig. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Dauco-Melilotum (Artemisietea vulgaris) 

Bespreking De ruigte is vrij bloemrijk; hiervoor zorgen Boerenwormkruid en 

Jakobskruiskruid als zomerbloeiers. Naast deze soorten komt Gewone 

glanshaver in een hoge bedekking voor; andere soorten die het aspect 

bepalen zijn o.m. Voeder- en Ringelwikke en Scherpe boterbloem, deze 

laatste evenwel in een lage bedekking. Ruigte-indicerende soorten zijn 

o.m. Akkerdistel, Kleefkruid en Gewone berenklauw, kensoorten van de 

Artemisietea vulgaris. 

 

 

Locatie S4 

Omschrijving locatie Bloemrijk grasland op het vlak deel van de berm. Er is geen invloed van 

struweel aanwezig. 

Bodemtextuur Vochtige leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenatheretea) 

Bespreking Het grasland is zeer bloemrijk en vrij schraal met een hoog aandeel aan 

Veldbeemdgras en Rood zwenkgras. De bloemenrijkdom wordt bepaald 

door kensoorten van het Arrhenatheretum elatioris, met o.m. Scherpe 

boterbloem en Kleine klaver. Minder opvallende soorten zijn Peen, 

Gestreepte witbol, Duizendblad en Veldzuring. 
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Afrit Wemmel: WE1-WE2 

 

Algemeen: 

 De afrit heeft hoge, kruidenrijke taluds en een rand met bosgoed. 

 

Bespreking van de locaties: 

 

Locatie WE1 

Omschrijving locatie Vrij open grasland met een hoge bloemenrijkdom. Het talud heeft een 

NW-expositie. De taluds van de brughoofden zijn begroeid met 

struweel. Er komen veel stenen in de bodem voor. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type), lokaal type 20 

(Gevlekte rupsklaver-Klein hoefblad-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenatheretea) 

Bespreking Gewone glanshaver zorgt voor de vrij hoge productie van het grasland. 

Een aantal soorten wijzen nog op een verruigd stadium, zoals 

Boerenwormkruid en Akkerdistel. Deze soorten wijzen op de 

Artemisietea vulgaris. Margriet heeft een vrij hoog aandeel (40%), naast 

andere soorten als Duizendblad. Bovenaan het talud, buiten de vegetatie-

opname, bevindt zich een ruigere zone met als vegetatietype 20 

(Gevlekte rupsklaver-Klein hoefblad-type), met een hoog aandeel aan 

Klein hoefblad. 

 

 

Locatie WE2 

Omschrijving locatie Vrij ruig en gesloten grasland met een hoge bloemenrijkdom. Het talud 

heeft een ZO-expositie. De taluds van de brughoofden zijn begroeid met 

struweel. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenatheretea) 

Bespreking Gewone glanshaver en Rood zwenkgras zijn de dominante grassoorten. 

Het bloemrijk aspect wordt in de zomer bepaald door kensoorten van de 

Molinio-Arrhenatheretea; daarnaast komen vrij veel Madeliefje, Rode 

klaver en Scherpe boterbloem voor. 
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Afrit Asse: A1-A3 

 

Algemeen: 

 De afrit Asse heeft vrij bloemrijke, open graslanden. In één vak is struweel aanwezig. 

 

Bespreking van de locaties: 

 

Locatie A1 

Omschrijving locatie Vlak grasland met een vrij hoge productie door o.m. Gewone 

glanshaver. Er is geen invloed van struweel aanwezig. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenatheretea) 

Bespreking Gewone glanshaver bepaalt het hoofdaandeel van de grassen. 

Voederwikke en Scherpe boterbloem komen eveneens in een hoog 

aandeel voor. Andere soorten die in het grasland aangetroffen werden, 

zijn o.m. Margriet, Duizendblad,  Jakobskruiskruid en 

Boerenwormkruid, evenwel in lagere bedekkingen. Het hoofaandeel van 

de aangetroffen soorten betreft kensoorten van de Molinio-

Arrhenatheretea. Een Rode lijst-soort betreft Graslathyrus. 

 

 

Locatie A2 

Omschrijving locatie Vrij ruig grasland op het vlak deel van de berm. In de nabijheid bevindt 

zich struweel. 

Bodemtextuur Natte leem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar type 

14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea 

Bespreking Het grasland heeft een vrij hoog aandeel aan grassen, waaronder 

Gestreepte witbol en Gewone glanshaver. Toch is het aandeel aan 

andere soorten nog vrij hoog, met een aantal kensoorten van de Molinio-

Arrhenatheretea, zoals Kleine klaver, Paardebloem, Gewone 

hoornbloem, naast de reeds vermelde grassoorten. 

 

 

Locatie A3 

Omschrijving locatie Vrij vochtige ruigte nabij struweel.  

Bodemtextuur Natte leem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea met overgang naar Galio-Alliarion 

Bespreking Door de nabijheid van struweel, is de invloed merkbaar op de soorten in 

het grasland: er komen vrij veel ruigtesoorten voor, zoals Kleefkruid, 

Smeerwortel, Krulzuring, Hondsdraf, Heermoes en Heelblaadjes. Toch 

is het aandeel van deze soorten nog vrij laag en komen naast deze 

soorten tevens Gewone glanshaver en Gestreepte witbol in een vrij hoog 

aandeel voor.  
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Verkeersknooppunt Groot-Bijgaarden (E40-Oostende): G1-G4 

 

Algemeen: 

Het verkeersknooppunt van Groot-Bijgaarden bestaat vrijwel hoofdzakelijk uit beplante vakken. 

De meeste percelen zijn langs de binnenrand beplant met rozenstruweel. Binnenin staat ook 

bosgoed met overwegend Veldesdoorn, Rode kornoelje en bomenrijen of solitaire bomen. 

Waar de E40 de stad inloopt bevinden zich twee grote graslandcomplexen van ca. 9 ha groot. 

 

Bespreking van de locaties: 

 

Locatie G1 

Omschrijving locatie Ruigte op talud met een NW-oriëntatie. Er bevindt zich geen struweel in 

de nabijheid. Onderaan het talud is een natte ruigte met o.m. Riet 

aanwezig. 

Bodemtextuur Natte leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Dauco-Melilotum (Artemisietea vulgaris) met overgang naar de Molinio-

Arrhenatheretea 

Bespreking De ruigte heeft een hoog aandeel aan Gewone glanshaver. Hierdoor is 

een zeer dichte grasmat aanwezig. Ruigte-indicerende soorten zijn o.m. 

Braam, Akkerdistel, Boerenwormkruid, Gewone berenklauw, Grote 

brandnetel en Smeerwortel. De meeste van deze soorten wijzen op een 

affiniteit van het grasland met het Dauco-Melilotum (Artemisietea 

vulgaris). Veldlathyrus staat tussen Gewone glanshaver lokaal abundant. 

 

 

Locatie G2 

Omschrijving locatie Vrij ruig grasland op talud met NW-oriëntatie. Er bevindt zich geen 

struweel in de nabijheid. Onderaan het talud is een natte ruigte met o.m. 

Riet aanwezig. 

Bodemtextuur Natte leem 

Type bemonstering Vegetatieopname/bodemval 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea 

Bespreking Het grasland heeft een vrij ruig aspect en een gesloten grasmat van o.m. 

Gewone glanshaver. Het bloemrijk aspect wordt verzorgd door o.m. 

Margriet en Knoopkruid. Andere aspectbepalende soorten zijn o.m. 

Smalle weegbree, Boerenwormkruid, Scherpe boterbloem en Sint-

Janskruid, die wijzen op een affiniteit tot de Molinio-Arrhenatheretea. 
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Locatie G3 

Omschrijving locatie Ruigte met boomopslag. Er is struweel in de nabijheid; de opname ligt 

op het vlakke deel van de berm. 

Bodemtextuur Vochtige leem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea met overgangen naar Artemisietea vulgaris 

Bespreking Ruig grasland met een hoog aandeel aan Gewone glanshaver en 

ruigtesoorten zoals Akerdistel, Gewone berenklauw, Boerenwormkruid 

en Heermoes. Door het hoge aandeel aan deze ruigteindicatoren is er een 

sterke affiniteit tot de Artemisietea vulgaris, maar het aandeel aan 

kensoorten van de Molinio-Arrhenatheretea is nog hoog genoeg om van 

een overgangsvegetatie tussen deze twee syntaxa te kunnen spreken. 

 

 

Locatie G4 

Omschrijving locatie Bloemrijk grasland op talud met NW-helling. Er bevindt zich struweel in 

de nabijheid. 

Bodemtextuur Vochtige leem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Syntaxonomie Arrhenatheretum elatioris (Molinio-Arrhenatheretea) 

Bespreking Het betreft een zeer bloemrijk grasland met een hoog soortenaantal, 

waaronder het voorkomen van Graslathyrus (Rode lijst-soort) in een 

hoog aandeel. Andere soorten die wijzen op het Arrhenatheretum 

elatioris zijn o.m. Rode klaver, Scherpe boterbloem, Gewone 

hoorbloem, Kleine klaver, Gele morgenster en Margriet. Lokaal is er 

verstoring merkbaar, door het voorkomen van Akkerdistel. Wellicht zijn 

deze verruigingsplaatsen ontstaan door het oprijden van het talud voor 

maaiwerkzaamheden.  

 

 

Wegvak Dilbeek: DI1 

 

Algemeen: 

 

Bespreking van de locatie: 

 

Locatie DI1 

Omschrijving locatie Ruig grasland op talud met O-oriëntatie. Vlakbij bevindt zich struweel. 

Bodemtextuur Droge leem 

Type bemonstering Vegetatieopname 

Vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Syntaxonomie Molinio-Arrhenatheretea met overgang naar Galio-Alliarion 

Bespreking Het grasland is ruig met een hoog aandeel aan Gewone glanshaver en 

ruigteindicatoren zoals Krulzuring, Grote brandnetel en Heermoes. De 

nabijheid van struweel is merkbaar door zaailingen van Gewone es. 

Naast deze soorten komen kensoorten van de Molinio-Arrhenatheretea 

voor (o.m. Veldzuring, Scherpe boterbloem, Gestreepte witbol). 
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2.3.2 Overzicht en bespreking van de vegetatietypes 

 
2.3.2.1 Inleiding 

 

Zowel de syntaxonomische indeling volgens Schamineé et al. (1995, 1996) (Vegetatie van 

Nederland) als de bermtypologie volgens Zwaenepoel (1998) worden meer gedetailleerd 

besproken.  

De voornaamste vegetatiekundige syntaxa worden weergegeven en kort besproken naar hun 

belang binnen het projectgebied. Dit gebeurt op verbonds-niveau, waar mogelijk worden 

relevante associaties benoemd.  

Tabel 2 geeft een overzicht van beide vegetatietype-indelingen en de overeenstemmende 

types voor de PQ’s langs de R0. 
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Tabel 2. Overzicht van de aangetroffen vegetatiekundige syntaxa en bermtypes (periode mei-juni 2004) volgens resp. Schamineé et al. (1995, 1996) en 

Zwaenepoel (1998). 

 
  Typologie volgens Schamineé et al. Bermtypologie volgens Zwaenepoel (1998) 

Locatie Opname-

code 

Koelerio-

Corynephoretea 

Molinio-

Arrhenatheretea 

Artemisietea 

vulgaris 

Galio-Alliarion Plantaginetea 

majoris 

Type 6 Type 14 Type 16 Type 19 Type 21 

 

Type 23 

Dilbeek  DI1  x  x      x  

Groot-

Bijgaarden 

G1  x x       x  

Groot-

Bijgaarden 

G2  x     x     

Groot-

Bijgaarden 

G3  x x       x  

Groot-

Bijgaarden 

G4  x     x     

Asse A1  x     x     

Asse A2  x     x   x  

Asse A3  x  x      x  

Wemmel WE1  x     x     

Wemmel WE2  x     x     

Strombeek-

Bever 

S1  x x    x (ruig)   x  

Strombeek-

Bever 

S2  x     x     

Strombeek-

Bever 

S3   x       x  

Strombeek-

Bever 

S4  x     x     

Grimbergen

-Vilvoorde 

GR1  x x    x   x  

Grimbergen

-Vilvoorde 

GR2  x  x  x    x  

Vilvoorde V1    x  x    x  

Machelen M1  x x       x  

Machelen M2  x     x   x  
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Machelen M3  x     x     

Machelen M4 x x     x     

Machelen M5  x x   x    x  

Machelen M6  x x   x    xx  

Machelen M7  x        x  

Diegem D1   x       x  

Diegem D2  x x    x   x  

Diegem D3  x     x     

Diegem D4   x       x  

Diegem D5 x x x    x   x  

Diegem D6  x      x    

Diegem D7       x    x 

Diegem-

Zaventem 

WO1  x   x   x  x  

Diegem-

Zaventem 

WO2  x   x   x    

Kraainem K1  x x       x  

Kraainem K2  x       x   

Kraainem K3 x x     x (ruig)     

Kraainem K4 x x     x     

Kraainem K5  x  x      x  

Kraainem K6  x     x   x  

Zuid Z1  x x      x (ruig)   x  
Locatie Opname-

code 

Koelerio-

Corynephoretea 

Molinio-

Arrhenatheretea 

Artemisietea 

vulgaris 

Galio-Alliarion Plantaginetea 

majoris 

Type 6 Type 14 Type 16 Type 19 Type 21 Type 23 

 
Typenummer Bermtype 

  

06 Zevenblad-Ridderzuring-type  

14 Scherpe boterbloem-Rode klaver-type  

16 Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type 

19 Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type 

20 Gevlekte rupsklaver-Klein hoefblad-type 

21 Fijne kervel-Gewone glanshaver-type 

23 Klein streepzaad-Duizendblad-type 
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 2.3.2.2 Syntaxonomische indeling 

 

Klasse der droge graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea) 

 

Verbond van Gewoon struisgras (Plantagini-Festucion) 

 

Dit niet zuiver voorkomend verbond is het best als een overgangsvorm vertegenwoordigd 

op het verkeersknooppunt van Diegem-Zaventem. Tevens komt het voor op één plaats op 

het verkeersknooppunt van Diegem en Machelen. Enkele typerende soorten springen hierbij 

in het oog, vooral omdat ze hoge abundanties kunnen scoren en de vegetatie domineren; in 

de eerste plaats Gewoon struisgras, maar ook Gewoon biggenkruid. Geen kensoorten, maar 

differentiërende soorten van dit syntaxon die werden aangetroffen, zijn o.m. Rood 

zwenkgras, Gewoon duizendblad en Kleine klaver. 

  

Klasse der matig voedselrijke graslanden (Molinio-Arrhenatheretea) 

 

Glanshaver-verbond (Arrhenatherion elatioris) 

 

Bij de huidige vegetaties is dit syntaxon kwantitatief het belangrijkste binnen het 

projectgebied. Het betreft de enige associatie, het Arrhenatheretum elatioris. Gewone 

glanshaver komt frequent voor, maar meestal komt het type gemengd voor. Daarom is het 

moeilijk om één van de opnames naar voor te dragen als duidelijk en zuiver syntaxon. In 

één opname wordt Glad walstro aangetroffen (M3), die tevens kensoort is van de associatie. 

Ook in Diegem (D2) werd een andere kensoort van de associatie, met name Gele 

morgenster, aangetroffen. De meerderheid van de opnames hebben echter affiniteit tot een 

syntaxon van hogere orde, de Molinio-Arrhenatheretea. Veel van de graslanden verkeren 

tevens in een verruig(en)d stadium (affiniteit tot de klasse der ruderale gemeenschappen, 

Artemisietea vulgaris en de klasse der nitrofiele zomen, het Galio-Alliarion). 

 

Klasse der ruderale gemeenschappen (Artemisietea vulgaris) 

  

Wormkruid-verbond (Dauco-Melilotion) 

 

 

Zoals onder het Arrhenatherion elatioris aangehaald, zijn 

ruderale soorten over het gehele projectgebied verspreid, niet 

vaak als afgelijnde gemeenschappen, maar eerder als deel van 

de in overgang verkerende graslandvegetaties (met het 

Arrhenatherion). Toch concentreren de soorten zich 

plaatselijk; de associatie die binnen het verbond te 

onderscheiden is, is de Wormkruid-associatie (Tanaceto-

Artemisietum), met o.m. veel Boerenwormkruid.  

Een concentratie van overgangsvegetaties van de ruderale 

gemeenschappen bevindt zich op de verkeersknooppunten van 

Machelen (M1, M5 en M6) en Diegem (D1, D2, D4, D5). Het 

betreft steeds de periodiek gemaaide ruigtestroken. 

 

 

 



33 

 

 

   

 

Klasse der nitrofiele zomen 

 

Verbond van Look-zonder-look (Galio-Alliarion) 

 

 

 

Nitrofiele ruigtes als zoom zijn langs de R0 

aanwezig op de smalle wegbermgedeelten of 

langs struweelranden, zoals langs de oprit 

Grimbergen en Vilvoorde.  

De vegetaties worden gekenmerkt door een hoog 

aandeel aan ruigtekruiden, zoals Kleefkruid, 

Hondsdraf, Grote brandnetel en Zevenblad. 

 

 

 

 

 

Weegbree-klasse  (Plantaginetea majoris) 

 

Vertegenwoordigers van de Weegbree-klasse (Plantaginetea majoris) treffen we aan te 

Diegem-Zaventem (WO1 en WO2). Het betreft beide graslanden op een vochtige bodem, 

met kensoorten als Ruige zegge, Fioringras en Krulzuring. Het syntaxon komt hier voor als 

een mengtype met de Molinio-Arrhenatheretea. 

 

 
2.3.2.3 Bermtypologie volgens Zwaenepoel (1998) 

 

Zwaenepoel (1998) heeft de bermvegetaties in België tot 37 typen herleid. Daarvan worden er 

binnen de opnames 6 aangetroffen (tabel 2), met tal van overgangstypen. 

Het feit dat er verschillende overgangstypes tussen twee (of zelfs drie) typen te vinden is, is te 

wijten aan verschillende abiotische en beheersfactoren zoals bodemtextuur, voedselrijkdom, 

vochtigheid, beheer, aanwezigheid van beschaduwing door bomen, e.d. 

 

De navolgende gegevens steunen op de typebeschrijving van de wegbermvegetaties in 

Vlaanderen door Zwaenepoel (1998). Ze geven een floristische karakterisering van de 

bermvegetaties alsook een overzicht van de belangrijkste milieufactoren en 

beheersmaatregelen om de types te behouden. Aanvullend wordt hun voorkomen in het 

plangebied besproken en de aanverwante types of naar welk type ze kunnen evolueren bij 

verder beheer.  

 

Type 6: 

Zevenblad - Ridderzuring (Aegopodium podagraria - Rumex obtusifolius) 

 

Dit soortenarme bermtype is in Vlaanderen vrijwel het meest voorkomende type en 

kenmerkt voornamelijk niet of slecht beheerde, verruigde bermen. Het komt 

voornamelijk voor op plaatsen die niet worden gemaaid of die door aangrenzende 

bossen of bomenrijen sterk worden beïnvloed door beschaduwing en bladval. De meest 

voorkomende soorten zijn Zevenblad, Kruipende boterbloem, Ridderzuring, Hondsdraf, 

Gewone kropaar, Fluitenkruid, Glanshaver, Witte dovenetel, Kleefkruid en Grote 

brandnetel. Plaatselijk kunnen ook Boerenwormkruid en Braam domineren.  

Van dit type komen heel wat tussenvormen voor, afhankelijk van de standplaats, het 

gevoerde beheer, de vochtigheid en de beïnvloeding van buitenaf. Het is niet aan een 

bepaalde bodem gebonden. In Vlaanderen is het het meest voorkomende type, 

met een voorkomen van ca. 60%. 



34 

 

 

   

 

  

Het type ontstaat tengevolge van een jarenlang klepelbeheer of bij afwezigheid van een 

beheer. Het bloeiaspect is uitgesproken arm. 

Het beheer wordt in de meeste gevallen gericht op het verschralen van de bermen, daar 

waar dit kansen geeft. Tweemaal hooien in mei en september is de beste 

beheersmaatregel.  

Vermits dit type vrijwel overal voorkomt, moeten geen specifieke maatregelen 

getroffen worden om het te bestendigen. Het type komt meestal in mengvorm voor. 

De doelstelling is het type te laten evolueren naar meer bloemrijkere, minder 

productieve vegetaties zoals het Scherpe boterbloem-Rode klaver-type of het Klein 

streepzaad-Gewoon duizendblad-type. 

 

 

Type 14: 

Scherpe boterbloem - Rode klaver (Ranunculus acris - Trifolium pratense) 

 

Naast Scherpe boterbloem en Rode klaver komen ook de volgende soorten in dit type 

optimaal tot ontwikkeling: Peen, Ringelwikke, Voederwikke, Margriet, Veldzuring, 

Gewone berenklauw en Gewone paardebloem. Als grassoorten domineren Gewone 

glanshaver, Gestreepte witbol, Ruw beemdgras, Veldbeemdgras, en Gewoon struisgras. 

Het bermtype komt vooral goed tot ontwikkeling op zandleem, leem- en lemige 

zandbodems. Binnen het projectgebied is het het meest voorkomend type.   

 

Wil men het uitgesproken bloemrijk karakter van deze bermen behouden, met vooral 

Scherpe boterbloem en Margriet als aspectbepalende soort, dan is het beter later te 

hooien dan half juni, vermits heel wat soorten dan nog hun bloeihoogtepunt kennen. 

Daarom is maaien rond half juli meer aangewezen. Ook in verband met de tweede 

bloeiperiode in september wordt aangeraden te hooien rond eind september-begin 

oktober. Indien echter verdere verschraling gewenst is van een type dat nog 

verruigingsindicatoren bevat, dan is het beter vroeger te maaien, vanaf midden mei of 

midden juni. Een tweede maaibeurt volgt dan eveneens in september. 

 Het type kan evolueren naar het Kleine klaver-Smalle weegbree-type, het 

Schermhavikskruid-Vlasbekje-type of het Klein streepzaad-Gewoon duizendblad-type, 

afhankelijk van de bodemsoort, het maaitijdstip en de randbeïnvloeding. 

 

 

Type 16: 

Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type 

 

De soorten met hun optimum in dit type zijn enerzijds hooilandplanten van natte tot 

vochtige bodems, anderzijds storingsplanten in het voorgaande milieu, zoals 

Heelblaadjes, Ruige zegge en Fioringras. Daarnaast komen ook Scherpe boterbloem en 

Kruipende boterbloem voor. Het type is vrij bloemrijk en komt voornamelijk voor op 

vochtige, lemige zandbodems. 

 

Daar de biomassaproductie van deze vegetatie niet erg hoog is, volstaat het slechts 

eenmaal te hooien eind september. Indien op een ander tijdstip wordt gemaaid kan het 

gemakkelijk overgaan in het Scherpe boterbloem-Rode klaver-type. Niets doen levert 

een soortenarme vegetatie op. Maaien in september zorgt er tevens voor dat orchideeën 

zaad kunnen zetten voor ze gemaaid worden. 

 

Slechts op enkele plaatsen werd dit type gevonden, met name in Diegem (D6) en te 

Diegem-Zaventem (WO1 en WO2), echter op deze laatste locatie in een niet 

zuivere vorm.  
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  Type 19: 

  Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type 

 

Het Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type wordt gekenmerkt door (vochtige) 

graslandsoorten zoals Knoopkruid, Veldzuring, Vogelwikke en Margriet.  

Veldlathyrus is eerder zeldzaam in het type. 

Naast deze soorten komen ook nog Gewone glanshaver, Kweek en Rood zwenkgras 

voor. 

 

Omwille van de relatief hoge biomassa is twee maal per jaar maaien met afvoer van 

het maaisel noodzakelijk. Een eerste maaibeurt is optimaal eind juni-midden juli. 

Gezien de hoge productiviteit van het type, zal een compromis gezocht moeten 

worden naar het beste maaitijdstip, wat rond eind mei kan vallen. Dit heeft als nadeel 

een vermindering van het bloeiaspect, vermits de meeste soorten bloeien in mei-juni.  

De twee maaibeurt valt best rond eind september.  

 

Het type vertoont een grote overeenkomst met het Scherpe boterbloem-Rode klaver-

type en lijkt er qua fenologie sterk op. De differentiërende soort is hier echter 

Veldlathyrus. Ook komt in dit type Scherpe boterbloem minder abundant voor. 

 

 

Type 21: 

Fijne kervel - Gewone glanshaver (Anthriscus caucalis - Arrhenatherum elatius) 

 

Dit type is een indicator van ruderale, sterk verarmde vegetaties. De dominante soorten 

zijn o.m. Gewone glanshaver, Bijvoet en Gewone hoornbloem. Daarnaast kunnen Grote 

brandnetel, Bijvoet en IJle dravik hoge bedekkingen halen. Verder treffen we er andere 

ruigte-indicatoren aan zoals Kleefkruid en Ridderzuring. Het type komt op alle bodems 

voor, maar vooral op diegene die sterk antropogeen beïnvloed zijn. 

 

We achten tweemaal hooien per jaar respectievelijk in mei en september de 

aangewezen beheersvorm gezien de hoge productie. Het type kan dan evolueren naar 

het Scherpe boterbloem-Rode klaver-type, het Klein streepzaad-Gewoon duizendblad-

type of het Vlasbekje-Sint-Janskruid-type. 

 

 

Type 23: 

Klein streepzaad -Gewoon duizendblad-type 

 

    

Kenmerkende soorten zijn o.m. Klein 

streepzaad, Ringelwikke, Rood 

zwenkgras, Gewoon duizendblad, 

Gewoon struisgras en Biggekruid. Het 

type komt voornamelijk op 

zandleembodems tot ontwikkeling, maar 

het kan zich ook op andere bodemtypes 

ontwikkelen; het type is vrij bloemrijk, de 

bloei situeert zich voornamelijk in de 

zomermaanden.  

 

Tweemaal hooien wordt gezien de hoge productiviteit van dit type aangeraden. Dit 

kan reeds voor de eerste maal gebeuren vanaf half mei, omdat zo de 

zomerbloeiers alle kansen krijgen om zaad te vormen. De tweede maaibeurt volgt 



36 

 

 

   

 

best rond eind september. 

 

Door maaibeheer is een evolutie naar het Scherpe boterbloem-Rode klaver-type, het 

Schermhavikskruid-Vlasbekje-type of het Vlasbekje-Sint-Janskruid-type niet 

uitgesloten.    

 

 

2.3.3 Bespreking van de flora 

 
 2.3.3.1 Aantal plantensoorten 

 

In totaal werden 104 plantensoorten genoteerd (zie bijlage 1), waarvan verschillende minder 

algemene en interessante soorten. Dit is ongeveer 8 % van het aantal soorten dat in Vlaanderen 

voorkomt en 13% van het aantal soorten dat in bermen in Vlaanderen werd aangetroffen 

(Zwaenepoel 1998). Het betreft dus vrij soortenarme bermen; dit heeft veelal te maken met het 

gering aantal vegetatietypes dat werd aangetroffen in de bermen. Ook het feit dat enkel 

graslanden werden opgenomen draagt bij aan het relatief lage soortenaantal.  

 
 2.3.3.2 Waarderingscriteria op basis van plantensoorten 

 

Eén van de waarderingscriteria betreft Rode lijst-soorten. Wanneer voor een groep 

organismen zowel de huidige zeldzaamheid als de verandering in grootte van het 

verspreidingsgebied bekend is, dan kunnen beide grootheden gecombineerd worden tot een 

zogeheten “Rode Lijst-categorie”. Deze geeft aan in welke mate een soort bedreigd is. 

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de Rode lijst soorten die werden waargenomen in het 

projectgebied. 

 

Tabel 3. Rode lijstsoorten (hogere planten) in de bermen langs de R0 (op basis van 40 PQ’s 

in de periode mei-juni). Rode lijstcategorie volgens gegevens NatuurCD2, Instituut voor 

Natuurbehoud. 

 

 

Nederlandse 

naam 

Wetenschappelijke naam Rode lijst 

Bijenorchis  Ophrys apifera potentieel bedreigd 

Blauw walstro  Sherardia arvensis bedreigd 

Graslathyrus  Lathyrus nissolia sterk bedreigd  

Rietorchis  Dactylorhiza praetermissa  potentieel bedreigd 

 

Naast deze Rode lijstsoorten werd tevens Blauwe bremraap vermeld van het complex te 

Strombeek-Bever, met name langs de Boechhoutsesteenweg door Guido Rappé. Blauwe 

bremraap is in Vlaanderen sterk bedreigd. Buiten de kustduinen, waar de soort ook zeldzaam 

is, zijn vindplaatsen in het binnenland extreem zeldzaam. 

Tevens werd nog op enkele plaatsen in de buurt Bijenorchis en Graslathyrus aangetroffen, 2 

Rode lijst-soorten die ook op andere plaatsen langs de R0 voorkomen (zie verder bespreking 

soorten). 
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 Bijenorchis 

 

 

 

Bijenorchis is een soort van kalkrijk substraat dat sterk antropogeen is beïnvloed 

(bv. omwoeling, opspuiting), maar nadien met rust wordt gelaten. Hierdoor duikt 

de plant her en der op, bv. in bermen, waar de standplaatsfactoren geschikt 

gemaakt zijn om dan vaak later weer te verdwijnen. De standplaatsen kunnen dan 

ook zeer uiteenlopend zijn. Algemeen is de soort zeker niet en in ons land zijn 

meer vindplaatsen gekend in Wallonië dan in Vlaanderen. 
 

Bijenorchis komt voor op het verkeersknooppunt van Diegem (D1-D2 (niet in 

opname, wel op een andere plaats in het perceel), D6) en Kraainem (K4). 

 

 

 

 

 

 

Blauw walstro 

 

   

 

 

Blauw walstro is zowel een graanakkersoort als een soort van bermen en 

dijken. De soort heeft van oorsprong haar verspreiding in het Middellandse-

Zeegebied, maar werd ingevoerd in Europa en West-Azië. In Nederland en 

België is de soort vrij zeldzaam. 

 

In het projectgebied werd Blauw walstro lokaal abundant aangetroffen op het 

verkeersknooppunt van Machelen (M1, M2 en M4) en te Kraainem (K4). 

 

 

 

 

Graslathyrus 

 

 

 

Graslathyrus groeit optimaal in bermen, akkerranden en langs bosranden.  

De soort verkiest een zonnige, min of meer open plaats op min of meer 

vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot neutrale, grazige 

grond (zandleem en leem.)   

Graslathyrus is zowel in Nederland als België zeldzaam. 

 

Langs de R0 werd Graslathyrus aangetroffen op het verkeersknooppunt van 

Diegem (D1, D7), Groot-Bijgaarden (G4) en Asse (A1). 
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Rietorchis 

 

 

 

 

 

 Rietorchis is een soort van moerassige graslanden, bermen en duinvalleien.  

 Ze verkiest zonnige, zelden licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot 

 natte, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond. 

 

  Langs de R0 werd Rietorchis waargenomen te Diegem-Zaventem 

(niet in   opname WO2, 

wel in perceel) in een vochtig grasland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de Rode lijst-soorten komen een aantal zeldzame of niet algemeen voorkomende 

soorten voor. Deze worden hierna kort besproken. 

 

Echt bitterkruid 

 

 

 

Echt bitterkruid is een twee- of meerjarige plant die verschillende vormen 

kan aannemen. Hij groeit op min of meer droge, zonnige plaatsen op 

humushoudende en meestal kalkrijke bodem, met een voorkeur voor 

zandleem en leemgronden. De vegetatie is er meestal ruderaal en verstoord, 

bijvoorbeeld ongemaaide kanten van bermen en akkerranden. In het 

projectgebied komt de soort o.m. veelvuldig voor op het verkeersknooppunt 

van Machelen. 

 

  

 

 

Gewone vogelmelk 

 

 

Gewone vogelmelk is een soort van zowel loofbossen als graslanden, mits de 

vegetatie niet te dicht en de bodem voedselrijk, los en min of meer vochthoudend, 

maar niet nat is. Zij groeit op niet te zware klei, leem, zandleem en zandgronden 

met een zeker gehalte aan slib, kalk en/of humus. Vaak staat de plant in de zoom 

van struweel. In ons land is het voornamelijk een soort die hoofdzakelijk in 

Midden-Vlaanderen voorkomt. De soort werd enkel aangetroffen te Strombeek-

Bever. 
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Heelblaadjes 

 

 

 

 Heelblaadjes is in de bloeiperiode (zomer) een opvallende soort die groeit 

 op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige, humeuze, min of 

 meer voedselrijke maar niet zwaar bemeste kalkoudende bodems zoals 

 zandleem, klei en leem. Vooral terreinen die periodiek of pas laat in het jaar 

 worden gemaaid genieten de voorkeur. Het meest komt de soort nog voor in 

 bermen. In ons land is de soort voornamelijk beperkt tot de kust, de polders 

 en het leem- en zandleemgebied. 

 

 

 

 

Pijlkruidkers 

 

 

 

 

 Van oorsprong is dit een soort van Zuidwestaziatische steppegebieden. In 

 West-Europa heeft de plant zich voornamelijk half de vorige eeuw weten 

 uitbreiden via spoor- en waterwegen waar ze dan ook voornamelijk 

 voorkomt. Hier groeit de plant op zonnige, voedselrijke, kalkhoudende 

 standplaatsen, vaak met een stenige en verstoorde bodem. De soort werd 

 enkel aangetroffen te Wemmel. 

 

 

 

 

 

 

Zeepkruid 

 

 

 

 Zeepkruid is een vrij hoge overblijvende plant die in de zomer bloeit 

 met welriekende opvallende bloemen. De soort kent in ons land 

 voornamelijk zijn verspreiding langs de kust en langs de grote 

 rivieren. Elders is hij schaars. De naamgeving is afkomstig van de 

 eigenschap dat vooral de wortelstokken bezitten om samen met water 

 schuim te vormen. Ze bevatten de giftige stoffen saponine. De soort 

 wordt vaak als tuinplant gekweekt. Hij werd aangetroffen te 

 Machelen. 
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2.3.4 Synthese meest waardevolle bermen 

 

Op basis van het voorkomen van de Rode lijst-soorten van hogere planten kunnen de meest 

waardevolle bermen gelokaliseerd worden. Bermen waar Rode lijst-soorten in aangetroffen 

werden, zijn de volgende: 

 

Lokatie Opname-code Rode lijst-soort(en) 

Asse A1 Graslathyrus 

Diegem D1, D2, D6, D7 Bijenorchis, 

Graslathyrus 

Diegem-Zaventem WO2 (buiten opname) Rietorchis 

Groot-Bijgaarden G4 Graslathyrus 

Kraainem K4 Bijenorchis, 

Blauw walstro 

Machelen M1, M2, M4 Blauw walstro 

Strombeek-Bever Buiten opname Blauwe bremraap, Bijenorchis,  

Graslathyrus 

 

Op basis van het voorgaand overzicht, kan besloten worden dat deze locaties de meest 

waardevolle bermen herbergen. De meest bedreigde soorten betreffen Blauwe bremraap en 

Graslathyrus (sterk bedreigd). Beide soorten zijn aanwezig in de bermen van het complex te 

Strombeek-Bever; Graslathyrus wordt tevens aangetroffen te Asse, Groot-Bijgaarden en 

Diegem. Blauw walstro is een bedreigde soort en werd abundant aangetroffen te Machelen en 

in mindere mate te Kraainem. Op deze locatie werd wel bijkomend Bijenorchis als Rode lijst-

soort aangetroffen. 

 

Op basis van voorgaande bemerkingen kan niet echt een rangorde gemaakt worden van de 

meest waardevolle berm. Wel kan opgemerkt worden dat door de uitgestrektheid (grote 

oppervlakte aan grasland) met de combinatie van een hoog aantal Rode lijst-soorten (2 of 

meer), de complexen van Strombeek-Bever, Diegem en Kraainem bijzonder waardevol zijn. 
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3. Evaluatie evolutie bermvegetatie 
 

3.1 Bespreking methodiek veldinventarisaties 1999 en 2004 
 

Voor de bermen van de R0 werd een aantal jaren geleden reeds een bermbeheersplan 

opgemaakt. Dit is sinds een viertal jaar ook effectief in uitvoering.  

De eerste systematische botanische analyses van de R0 (in het kader van het 

bermbeheersplan) gebeurden aan de hand van een veldinventarisatie die uitgevoerd werd 

tussen april en juli 1999. Hierbij werden de bermen langs de R0 ingedeeld in een aantal 

segmenten of zones en ieder segment werd benoemd met een specifieke, unieke code. Er 

werden hierbij 418 zones afgebakend Van elk segment of zone werd een soortenlijst 

opgesteld. Er werden geen Tansley-opnames verricht. 

Nadien werd aan de hand van deze floristische gegevens het vegetatietype van de bermen 

bepaald. De typeringen werden gebaseerd op de bermtypologie volgens Zwaenepoel (1998).  

De vegetatiegegevens werden opgeslagen in een Access-databank. 

 

Op basis van de zones die in 1999 werden geïnventariseerd, werden 40 representatieve 

locaties afgebakend, waarin vegetatieopnamen werden uitgevoerd die als permanent kwadraat  

(PQ) op het terrein worden afgebakend. Deze opnames zijn gelegen binnen een bepaalde zone 

die tijdens het onderzoek in 1999 afgebakend werd. De opnames werden verricht in de 

periode mei-juni 2004. De PQ’s hebben een oppervlakte van 16 m² (4 m x 4 m). Van elk PQ 

werd een Tansley-opname gemaakt en werd het bermtype (volgens de 37-delige indeling van 

Zwaenepoel) bepaald. Alle gegevens werden verder verwerkt via de bermdatabank van 

Econnection (Access).  

 

De parallellen en verschillen tussen het vegetatie-onderzoek van 1999 en 2004 worden 

samenvattend weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4. Overzicht van een aantal kenmerken van het vegetatie-onderzoek dat uitgevoerd 

werd in 1999 en 2004 langs de R0. 

 

 Vegetatie-onderzoek 1999 Vegetatie-onderzoek 2004 

Inventarisatieperiode April-juli Mei-juni 

Gebiedsdekkend Ja Neen 

Inventarisatiemethode Streeplijsten (418 zones) Tansley-opnames (40 PQ’s) 

Bepaling vegetatietype volgens 

Zwaenepoel (1998) 

Ja Ja 

Syntaxonomische typering  Neen Ja 

 

Uit de vergelijking tussen beide vegetatie-onderzoeken blijkt dat met een aantal 

randvoorwaarden rekening dient gehouden te worden bij de vergelijking van beide vegetatie-

onderzoeken. Een belangrijk knelpunt is het verschil van opnamemethodiek: daar waar in 

1999 een gebiedsdekkende soortenlijst werd samengesteld, gebeurde dit in 2004 enkel voor 

40 PQ’s. Het onderzoek in 2004 heeft dan weer het voordeel dat Tansley-opnames verricht 

werden, zodat nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over de abundanties van de soorten. 

Streeplijsten op zich leveren hiertoe geen bijdrage. Indien beide datasets (van de periode 1999 

en 2004) met elkaar vergeleken willen worden, zijn een aantal criteria niet bruikbaar, met 

name: 

- aantal soorten over de volledige R0 en per zone of PQ (vegetatie-opname), vermits een 

PQ over een geringere oppervlakte opgenomen werd en tevens “randsoorten” (bv. 

storingssoorten onder bruggen, langs de autosnelweg en struweel of grachten) niet in  



43 

 

 

   

 

- het PQ werden genoteerd en wel in de volledige soortenlijst per zone 

- syntaxonomische typering: deze gebeurde niet in het vegetatieonderzoek van 1999, wel 

in 2004. Het voordeel van een syntaxonomische typering t.o.v. de methodiek van 

Zwaenepoel (1998) heeft als voordeel dat een nauwkeuriger typering van de vegetatie 

kan bepaald worden. Hierdoor zullen ook sneller randinvloeden of beheersingrepen 

kunnen ingeschat worden. 

 

 Indien we dus rekening houden met de verschilpunten in beide onderzoeken, dan zal voor de 

vergelijking van het botanische resultaten als vergelijkingsbasis het vegetatietype (volgens de 

typologie van Zwaenepoel (1998)) gebruikt worden. Hoewel soortenlijsten en dus de aan- of 

afwezigheid van soorten geen goede vergelijkings-“indicator” is, zal wel vermeld worden of 

Rode lijst-soorten van plantensoorten toe- dan wel afgenomen zijn. 

 

  

3.2 Evolutie van de vegetatie in de periode 1999-2004 
 

3.2.1 Methodiek vergelijking 

 
3.2.1.1 Vergelijking vegetatietypes 1999-2004 

 

Onderstaande tabel (tabel 5) geeft een overzicht van de code die tijdens het vegetatie-

onderzoek in 1999 per zone werd gegeven en de overeenkomstige codering van het PQ in het 

onderzoek van 2004. Op basis van deze codering kan het vegetatietype bepaald worden dat 

met deze codering overeenstemt en kunnen eventuele evoluties in de vegetatie achterhaald 

worden. 

 

Tabel 5. Overzicht van de overeenstemmende coderingen per zone/vegetatie-opname in resp. 

1999 en 2004 en het voorkomende vegetatietype (typering volgens Zwaenepoel 1998). Indien 

geen soortsgegevens voorhanden zijn van de periode 1999 of indien het vegetatietype dus ook 

niet werd bepaald, werd dit aangegeven met een “-“ en met een “?”. Overgangen tussen 2 

vegetatietypes werden weergegeven met een “→”. 

 

Typering volgens Zwaenepoel (1998): 

• Type 6: Zevenblad-Ridderzuring-type 

• Type 10: Geel nagelkruid-Schaduwgras-type 

• Type 14: Scherpe boterbloem-Rode klaver-type 

• Type 16: Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type 

• Type 19: Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type 

• Type 20: Gevlekte rupsklaver-Klein hoefblad-type 

• Type 21: Fijne kervel-Gewone glanshaver-type 

• Type 23: Klein streepzaad-Duizendblad-type 

• Type 26: Muurpeper-Zandmuur-type 

• Type 27: Grote klaproos-Gewone raket-type 

• Type 31: Valse salie-Pluisjesmos-type 
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Lokatie Codering 1999 Codering 2004 Vegetatietype 1999 Vegetatietype 2004 

Dilbeek  Dilbeek-R7 DI1 6 21 

Groot-Bijgaarden GB-LA2 G1 23 21 

Groot-Bijgaarden GB-LA2 G2 23 14 

Groot-Bijgaarden GB-LV8 G3 14 21 

Groot-Bijgaarden GB-LV8 G4 14 14 

Asse - A1 - 14 

Asse - A2 - 21→14 

Asse - A3 - 21 

Wemmel Wemmel-L3 WE1 19 14 (lokaal 20) 

Wemmel Wemmel-R2 WE2 20 14 

Strombeek-Bever Strombeek-RA2 S1 14 14 (ruig)→21 

Strombeek-Bever Strombeek-RA2 S2 14 14 

Strombeek-Bever Strombeek-RA6b S3 14 21 

Strombeek-Bever Strombeek-RA6 S4 14 14 

Grimbergen-

Vilvoorde 

Ma-Str-L17 GR1 ? 14→21 

Grimbergen-

Vilvoorde 

Ma-Str-R14 GR2 14 21→6 

Vilvoorde Ma-Str-L8 V1 6 6→21 

Machelen - M1 - 21 

Machelen - M2 - 21→14 

Machelen Machelen-RA8 M3 14 14 

Machelen Machelen-RV10 M4 27 14 

Machelen Machelen-

LV7gras 

M5 10 21→6 

Machelen Machelen-LA11 M6 ? 21→6 

Machelen Machelen-LA11 M7 ? 21 

Diegem Diegem-RA8 D1 14 21 

Diegem Diegem-RA8 D2 14 14→21 

Diegem Diegem-RA2 D3 26 14 

Diegem Diegem-LA10 D4 14 21 

Diegem Diegem-LA10 D5 14 14→21 

Diegem Diegem-RA5 D6 14 16 

Diegem Die-Zav-RV6 D7 14 14→23 

Diegem-Zaventem Die-Zav-B WO1 14 21→16 

Diegem-Zaventem Die-Zav-B WO2 14 16 

Kraainem Woluwe-LV4 K1 31 21 

Kraainem Woluwe-LV4 K2 31 19 

Kraainem Woluwe-RV6b K3 10 14 (ruig) 

Kraainem Woluwe-RV6b K4 10 14 

Kraainem Woluwe-RA10b K5 14 21 

Kraainem Woluwe-RA10b K6 14 21→14 

Zuid Wezembeek-LA3 Z1  10 14 (ruig)→21 

 
3.2.1.2 Opstellen successieschema vegetatietypes 

 

De verzamelde inventarisatiegegevens (vegetatietypes) worden vergeleken met de in 1999 

bekomen gegevens en geïnterpreteerd (oorzaak van negatieve of positieve evolutie van het 

vegetatietype).  

Om een vergelijking op het niveau van vegetatietype mogelijk te maken, wordt gebruik 

gemaakt van zogenaamde “tolerantiegrenzen” van plantengemeenschappen. Binnen bepaalde 

ranges van abiotische factoren kan een plantengemeenschap voorkomen. Elk vegetatietype 

heeft in principe een optimum bij een bepaalde combinatie van abiotische factoren zoals 

vochtigheid, bodemtextuur, pH en voedselrijkdom. Dergelijke relaties werden voor 

alle in Nederland bestaande plantengemeenschappen beschreven en 
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gekwantificeerd volgens de indicatorgetallen van Ellenberg (van der Maarel 1993). Elk 

vegetatietype is hierbij omschreven op basis van een range van deze randvoorwaarden, 

waarbij elke voorwaarde (factor) apart wordt gelinkt aan het vegetatietype. Door het gebruik 

van indicatorwaarden kan inzicht verkregen worden in de synecologie van een 

plantengemeenschap. Hoewel het gebruik van Ellenbergindicatorwaarden sterk bekritiseerd 

is, o.m. door het feit dat voor elke soort slechts 1 indicatorwaarde bepaald is (dus 

onafhankelijk van het feit of de soort in plantengemeenschap A dan wel B voorkomt), kan het 

gebruik van indicatorwaarden nuttig zijn om een algemene synecologische indruk van een 

welbepaald syntaxon te verkrijgen (van der Maarel 1993).  

Belangrijk bij de interpretatie van de evolutie van de vegetatietypes is evenwel de invloed van 

anthropogene beheersfactoren. Bij afwezigheid van een (hooi)beheer zal een vegetatie snel 

verruigen en op termijn evolueren naar bos. De kennis van deze ontwikkelingsfasen van 

graslandtypes volgens welbepaald bodemtype, beheer (en vochtigheidsgraad 

(grondwaterstand)), draagt bij tot de kennis van de successiestadia van graslanden (Bax & 

Schippers 1997). 

Deze koppeling van de abiotische randvoorwaarden aan het vegetatietype en de 

successiestadia maken het mogelijk om aan de hand van de veranderingen in een aantal 

abiotische factoren, zoals voedselrijkdom en het gevoerde beheer, de evolutie van de 

vegetatie in te schatten.  

 

Voor elk vegetatietype dat in de inventarisatieperiodes 1999 en 2004 werd waargenomen, 

werd een successieschema opgesteld op basis van de literatuurkennis van van der Maarel 

(1993) (Ellenbergindicatorwaarden voor vocht en stikstof) en Bax & Schippers (1997) 

(vochtgehalte (grondwaterstand), graslandstadium (invloed van beheer) en bodemtextuur) 

(figuur 5). Daarnaast werd in het schema het botanisch doeltype (natuurdoeltype) aangegeven. 

Deze gegevens werden afgeleid op basis van Zwaenepoel (1998), die eveneens een 

beschrijving geeft van de mogelijke successiestadia per bermtype. De typologie van het 

vegetatietype volgt Zwaenepoel (1998); waar mogelijk werd eveneens de syntaxonomische 

benaming gegeven. 

De abiotische randvoorwaarden die in het successieschema opgenomen werden zijn de 

volgende: 

• Vochtigheidsgraad: nat-vochtig-matig droog-droog 

• Voedselrijkdom: matig voedselarm-matig voedselrijk-voedselrijk-zeer voedslrijk 

• Beheer: hierin werd een gradiënt van niets doen tot een extensief maaibeheer van 

2x/jaar weergegeven. De invloed van de maaiperiode werd eveneens in het schema 

geplaatst. 

 

Het successieschema werd opgesteld voor vegetatietypes op kalkrijke tot kalkhoudende 

gronden. Een beperkt bodemonderzoek in het kader van het opstellen van het 

bermbeheersplan in 1999 (AWV 2000) toonde aan dat de bodems langs de R0 kalk- en 

magnesiumrijk zijn met een pH tussen ca. 7.5 en 8. Gezien de factor bodempH dus vrijwel 

constant is, kan deze als een niet-variabele factor beschouwd worden in het successieschema. 

 

In het successieschema werden enkel de overgangen en abiotische randvoorwaarden vermeld 

die van toepassing zijn op de vegetatietypes langs de R0. Gezien de specifieke situatie langs 

de R0, is het successieschema dan ook enkel van toepassing voor de vegetaties langs de R0. 
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Figuur 5. Successieschema voor de bermvegetatietypes langs de R0 (op basis van de gekarteerde zones/PQ’s in resp. 1999 en 2004). 

successie 
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3.2.1.3 Waardeoordeel: evolutie in biologische waarde 

 

Aan elk voorkomend vegetatietype werd een waardeoordeel gegeven in een vijfdelige schaal 

van 1=zeer lage biologische waarde tot 5=zeer hoge biologische waarde. Daarbij werden de 

volgende criteria gebruikt: 

• De betekenis voor het voorkomen van zeldzame soorten 

• De kwetsbaarheid en mate van vervangbaarheid van de vegetatie (gevoeligheid voor 

eutrofiëring, verstoring, onjuist beheer) 

• De floristische waarde: hoe hoger de bloemenrijkdom, hoe hoger de waarde 

• De mate van verruiging 

• De mate van fragmentair zijn 

 

Verruiging 

Verruiging is een belangrijk aspect dat werd meegenomen in de waardebeoordeling. Het 

verruigen staat los van eventuele verstoring door de mens. Verstoringen die veroorzaakt zijn 

door omwoelen van de bodem, zijn van een andere orde dan de vorming van ruigten door 

bijvoorbeeld een slecht beheer of te sterke eutrofiëring door bijvoorbeeld bladval. 

Plantensoorten die als indicatoren voor verruiging in de bermvegetaties langs de R0 kunnen 

gebruikt worden, zijn de volgende (verruigingsindicatoren werden gebaseerd op Jalink et al. 

(1995) en Bax en Schippers (1997)): 

 

• Akkerdistel 

• Avondkoekoeksbloem 

• Bijvoet 

• Boerenwormkruid 

• Braam 

• Gewone berenklauw 

• Grote brandnetel 

• Heelblaadjes 

• Heermoes 

• IJle dravik 

• Jakobskruiskruid 

• Kleefkruid 

• Kropaar 

• Kweek 

• Ridderzuring 

• Smeerwortel 

• Speerdistel 

• Witte dovenetel 

• Zevenblad 

 

Vegetatietypes die een indicatie aangeven van een verruigd stadium, en die voorkomen in de 

PQ’s langs de R0, betreffen de volgende types: 

 

• Type 6: Zevenblad-Ridderzuringtype 

• Type 21: Fijne kervel-Gewone glanshaver-type 

• Type 23: Klein streepzaad-Duizendblad-type 

 

Vegetatietypes die ook een ruderaal aspect vertonen, maar die ontstaan zijn ten gevolge van 

bijvoorbeeld bodemomwoelingen of andere bodemverstoringen, of pionierssituaties 

op zandige of stenige bodem en die dus beide een pionierssituatie indiceren, komen 

eveneens langs de R0 voor: 
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• Type 20: Gevlekte rupsklaver-Klein hoefblad-type 

• Type 26: Muurpeper-Zandmuur-type 

• Type 27: Grote klaproos-Gewone raket-type 

 

Deze types zijn in hoge mate vervangbaar, weinig kwetsbaar, vermits ze typische vegetaties 

zijn die ontstaan door verstoring van de bodem, zoals bijvoorbeeld bij wegenwerken (geldt 

wel in mindere mate voor het Muurpeper-Zandmuur-type, dat eerder als een pionierssituatie 

op zandige tot stenige bodem kan beschouwd worden). 

 

Fragmentatie 

Hoe meer gefragmenteerd de gemeenschap is, hoe lager het waardeoordeel is, rekening 

houdend met de eerste 4 criteria.  

 

Waardebepaling 

Voor de voorkomende types die in 1999 en 2004 werden waargenomen, werd de 

waardebepaling weergegeven in tabel 6. 

 

Tabel 6. Waardebepaling van de vegetatietypes (typologie volgens Zwaenepoel 1998) die 

langs de R0 waargenomen werden (vergelijking opnames 1999-2004). Waardebepaling: 1= 

zeer lage biologische waarde, 5= zeer hoge biologische waarde. 

 

Vegetatietype Waardebepaling 

Type 6: Zevenblad-Ridderzuring-type 1 

Type 10: Geel nagelkruid-Schaduwgras-type 3 

Type 14: Scherpe boterbloem-Rode klaver-type 4 

Type 16: Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type 5 

Type 19: Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type 4 

Type 20: Gevlekte rupsklaver-Klein hoefblad-type 2 

Type 21: Fijne kervel-Gewone glanshaver-type 2 

Type 23: Klein streepzaad-Duizendblad-type 3 

Type 26: Muurpeper-Zandmuur-type 3 

Type 27: Grote klaproos-Gewone raket-type 2 

Type 31: Valse salie-Pluisjesmos-type 5 

 

De biologische waarde van overgangstypes tussen twee types wordt berekend door “best 

professional judgement”, rekening houdend met de mate van belangrijkheid van de 

vernoemde criteria.  

 
3.2.1.4 Methodiek bespreking evolutie vegetatietypes 

 

Op basis van het successieschema en de waardebeoordeling van de vegetatietypes kunnen een 

aantal criteria gebruikt worden voor de bespreking van de evolutie van de vegetatie. Het 

betreft volgende aspecten: 

- verschraling/verruiging (op basis van het vegetatietype en verruigingsindicatoren) 

- vegetatiewaarde 

- voorkomen van Rode lijst-soorten: dit criterium wordt als extra “waarde-oordeel” 

besproken. Gezien echter het feit dat gebiedsdekkende gegevens niet voorhanden zijn 

voor 2004, worden deze resultaten met enige voorzichtigheid gebruikt als referentie- en 

vergelijkingsbasis. 
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3.2.2 Bespreking van de evolutie van de bermvegetatietypes 

 
3.2.2.1 Algemene bespreking van de evolutie van de vegetatietypes 

 

3.2.2.1.1 Verschraling/verruiging 

 

Verruiging 

In 1999 behoorden 7 vegetatietypes van de in 2004 geïnventariseerde PQ’s tot een verruigd 

stadium (8 vegetaties werden niet getypeerd, dus 22% betrof een ruigte-indicerend type). In 

2004 bedroeg dit 18 verruigde types (56% van de vergelijkbare locaties). Het aandeel aan 

ruigte-indicerende vegetaties is in 5 jaar tijd dus relatief gezien sterk toegenomen. Indien we 

echter rekening houden met de reeds bekomen verschraling t.o.v. 1999 of een analoog ruig 

type (bv. type 23 en 21), maar nog steeds een verruigd type aanwezig is in 2004, dan laten we 

deze types buiten beschouwing (bijvoorbeeld een type 6 dat geëvolueerd is naar een type 21 is 

nog vrij ruig, maar toch al minder verruigd dan een type 6). Het aandeel aan verruigde types 

in 2004 is dan 47%, ofwel ca. een verdubbeling van het aantal ruigte-indicerende types 

t.o.v. 1999. 

 

Op basis van de syntaxonomische groepen en de vegetatietypes, is een duidelijke toename van  

indicatoren van verstoring of verrijking merkbaar. De verandering in vegetatie is duidelijk 

merkbaar, met een verschuiving van het Scherpe boterbloem-Rode klaver-type (type 14) naar 

het Fijne kervel-Gewone glanshaver-type (type 21) en van het Fijne kervel-Gewone 

glanshaver-type naar het Zevenblad-Ridderzuring-type (type 6). Ook de verschuiving van het 

Scherpe boterbloem-Rode klaver-type (type 14) naar het Klein streepzaad-Duizendblad-type 

(type 23) is merkbaar. 

 

Oorzaken verruiging 

Oorzaken van verruiging in bermen kunnen beschaduwing door bomen en bruggen of andere 

infrastructuur, de aanwezigheid van struweel in de nabijheid of een slecht botanisch beheer 

zijn. 

 

* Onaangepast botanisch beheer 

Mogelijke negatieve effecten van een verkeerd botanisch beheer worden weergegeven in 

tabel 7. De negatieve effecten, waarbij het eindresultaat hoofdzakelijk een verruiging van 

de vegetatie zal zijn, kunnen veroorzaakt worden door een verkeerd maaitijdstip (te vroeg 

of te laat), de maaifrequentie en het al of niet of onvoldoende afvoeren van het maaisel. 

Hiermee kan zowel een klepelmaaibeheer als een maaibeheer met afvoer van het maaisel 

bedoeld worden, maar waarbij echter het maaisel te lang (d.i. langer dan 7-10 dagen) op 

de berm blijft liggen. 

Bij maaien zonder afvoer of bij niets doen, ontstaat er een ruigte, gekenmerkt door hoog 

opschietende ruigtekruiden. Hiertussen kunnen zich nauwelijks andere planten vestigen, 

omdat een dikke strooisellaag de kieming van andere soorten belemmert. 
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Tabel 7. Oorzaken en negatieve effecten van een onaangepast botanisch beheer. 

 

Beheersvorm Tijdstip/frequentie Effect op 

standplaats 

Verandering in 

factor 

Proces in 

vegetatie 

Maaien zonder 

afvoer 

laat (september-

oktober), 1x/jaar 

strooiselophoging voedselrijkdom verruiging 

Maaien met afvoer laat (september-

oktober), 1x/jaar, 

op nog zeer 

voedselrijke tot 

voedselrijke bodem 

strooiselophoging voedselrijkdom verruiging 

Maaien 

zonder/met afvoer 

vroeg of voor 

climax bloei (op nat 

terrein) 

Bodemverdichting 

en -verslemping 

bloemenrijkdom 

daalt 

voedselrijkdom 

vochtvoorziening 

bloemenrijkdom 

verruiging 

verzuring 

bloemenrijkdom 

daalt 

Maaien zonder 

afvoer 

voor climax bloei 

(op vochtig tot 

droog terrein)  

strooiselophoging 

bloemenrijkdom 

daalt 

voedselrijkdom 

bloemenrijkdom 

verruiging 

bloemenrijkdom 

daalt 

Maaien met afvoer voor climax bloei 

(op vochtig tot 

droog terrein)  

bloemenrijkdom 

daalt 

bloemenrijkdom bloemenrijkdom 

daalt 

Maaien 

zonder/met afvoer 

niet jaarlijks strooiselophoging voedselrijkdom verruiging 

verbossing 

Te laag maaien  bodemverstoring voedselrijkdom 

bloemenrijkdom 

verruiging 

bloemenrijkdom 

daalt 

Niets doen jaarlijks strooiselophoging voedselrijkdom verruiging 

verbossing 

 

 

* Beschaduwing door bomen of bruggen of andere infrastructuur 

Eigen aan de autosnelweg (R0) zijn bruggen en andere infrastructuur zoals 

afwateringsgrachten. Vooral bruggen zorgen voor een beschaduwing van de bermen. 

Deze beschaduwing zorgt voor een verlaagde bloemenrijkdom en in veel gevallen ook 

aan de randen van de bruggen voor het ontstaan van storings- en schaduwsoorten, zoals 

bv. IJle dravik, Avondkoekoeksbloem, Bijvoet e.d. In het onderzoek van 2004 werden 

deze randinvloeden zoveel mogelijk beperkt door het PQ niet in de nabijheid van 

brughoofden te nemen waar dit mogelijk was. In een aantal gevallen was de berm echter 

relatief smal, zodat deze storingsfactor niet kon uitgesloten worden. Het betreft hier een 

aantal percelen op het verkeersknooppunt van Machelen (M1, M2 en M5) en Diegem 

(D3). In het onderzoek in 1999 van de bermen werden echter alle soorten per perceel 

(zone) genoteerd, dus ook deze langs of onder de bruggen. De soortenlijsten van 1999 

bevatten dan ook meer storings- en verruigingssoorten dan in 2004. 

Naast beschaduwing door bruggen, geven bomen die op of in de nabijheid van de berm 

staan, eveneens schaduw, maar bovendien ook bladval. Dit veroorzaakt een sterke 

verruiging van de berm, zoals merkbaar is langs de oprit naar Vilvoorde (V1).  

De aanwezigheid van bomen op de berm langs de R0 wordt zeker als een negatieve factor 

op de vegetatieontwikkeling naar een schraler of minder voedselrijk vegetatietype 

beschouwd.  
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* Aanwezigheid van struweel 

Op de bermen langs de R0 werd in veel gevallen struweel aangeplant, o.m. als scherm- en 

buffergroen. Op veel plaatsen langs de R0 blijft er hierdoor slechts een smalle strook 

grazige berm over. Hierdoor komen heel wat “storingssoorten”, met name soorten die 

gebonden zijn aan zomen, in het grasland voor. Dit heeft als effect dat bijvoorbeeld 

soorten die typisch zijn voor deze ruderalere situaties, zoals Hondsdraf en Kleefkruid, 

maar ook zaailingen van bomen in het grasland voorkomen. Dergelijke situatie doet zich 

abundant voor in de bermen van het verkeersknooppunt te Machelen, waar de grazige 

bermen slechts een smalle strook vertegenwoordigen.  

De ontwikkeling van struweel langs botanisch waardevolle (en kwetsbare graslanden 

voor verruiging) heeft dus een negatieve invloed op de botanische waarde van de 

graslanden. 

 

Conclusie verruiging 

 

In de bermen langs de R0 werd een verruiging t.o.v. de situatie in 1999 vastgesteld. Deze 

verruiging heeft verschillende oorzaken, waarvan onmiddellijk beïnvloedbare factoren, 

beschaduwing, bladval van bomen of struiken en een onaangepast botanisch beheer zijn. In 

het hoofdstuk beheer (§5) wordt hierop verder in detail ingegaan en wordt het huidige beheer 

toegelicht. 

 

Verschraling 

In 1999 werden 25 niet-verruigde types aangetroffen (78%). In 2004 bedroeg dit aantal 

(rekening houdend met de relatieve verruiging t.o.v. 1999) 15 (47%). Er zijn dus minder 

verschraalde types aanwezig in 2004.  

 

Types die sinds 1999 wel indicatief zijn voor een minder voedselrijke situatie, betreffen de 

volgende: 

• Evolutie van type 23 naar type 14 

• Evolutie van type 6 naar type 21 

 

De evolutie naar minder voedselrijke types kwam er ten gevolge van een ecologisch 

maaibeheer. 

 

Daarnaast kwamen in 1999 een aantal verstoringstypes voor (type 20, 26 en 27). Deze types 

zijn hoofdzakelijk het gevolg van bodemverstoring, maar kunnen snel evolueren naar 

waardevollere types onder een botanisch beheer (hooibeheer). Deze types evolueerden naar 

het type 14 onder invloed van een aangepast botanisch hooibeheer.  

Natuurlijke successie, gecombineerd met een ecologisch maaibeheer hebben de verstoorde 

types doen evolueren naar stabielere (en biologisch waardevollere) types. 

  

3.2.2.1.2 Vegetatiewaarde 

Algemeen stellen we vast dat voor een aantal percelen (PQ’s) de biologische waarde 

achteruitgegaan is (cfr. tabel 6). Deze waardevermindering is in alle gevallen direct 

gerelateerd aan het verruigd stadium van de graslanden, m.a.w. graslanden die slechts een 

periodiek maaibeheer (1x/3 jaar) hebben met als doelstelling ontwikkeling van 

ruigtevegetaties zijn biologisch (botanisch) minder waardevol.  

Anderzijds zijn de percelen die een ecologisch maaibeheer gekregen hebben, en waarbij de 

juiste frequentie en maaitijdstip aangehouden is, in botanische waarde verhoogd. Het betreft 

hier hoofdzakelijk sterk verruigde types (type 6 en 21), die botanisch waardevoller geworden 

zijn (evolutie naar type 14, zie tabel 5). 
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3.2.2.1.3 Rode lijst-soorten 

 

Aantal 

Indien we een vergelijking maken naar aantal Rode lijst-soorten die in de PQ’s en analoge 

zones werd aangetroffen, dan werd in 1999 slechts 1 Rode lijst-soort gevonden die in 2004 

niet meer werd aangetroffen. Het betreft Eekhoorngras, een sterk bedreigde soort. De soort 

kwam in 1999 voor in D3 (Diegem). Eekhoorngras is een soort die in open, schrale 

graslanden voorkomt. Het is eerder een soort van kalkarme gronden op zandbodems, 

alhoewel ze de Atlas van België (Van Rompaye & Delvosalle 1979) hoofdzakelijk in de 

Leemstreek staat ingetekend. Het feit dat deze soort niet meer werd aangetroffen op deze 

locatie kan te maken hebben met het gevoerde beheer, maar kan ook louter het gevolg zijn 

van een natuurlijke successie, vermits Eekhoorngras eerder een soort is van pionierssituaties. 

 

Voorkomen in opnames 

 

Tabel 8 geeft een overzicht van de aangetroffen Rode lijst-soorten (vergelijkingsbasis 40 

PQ’s) in de bermen van de R0 in 1999 en 2004. 

 

Tabel 8. Overzicht van de aangetroffen Rode lijst-sooorten (vergelijkingsbasis 40 PQ’s) in de 

bermen van de R0 in 1999 en 2004. 

 

Rode lijst-soort Vegetatie-opname 1999 Vegetatie-opname 2004 

Bijenorchis D1-D2 D1-D2 

Bijenorchis Strombeek-Bever Strombeek-Bever 

Bijenorchis  D6 

Bijenorchis  K4 

Blauw walstro M1-M2 M1-M2 

Blauw walstro M4 M4 

Blauw walstro K4 K4 

Blauwe bremraap Strombeek-Bever Strombeek-Bever 

Eekhoorngras D3  

Graslathyrus D7 D7 

Graslathyrus  D1 

Graslathyrus  A1 

Graslathyrus Groot-Bijgaarden G4 

Rietorchis WO2 (in perceel) WO2 (in perceel) 

 

Uit de tabel blijkt dat de locaties met de Rode lijst-soorten die in 1999 werden aangetroffen, 

ook in 2004 nog aanwezig waren, met uitzondering van de locatie D3, waar in 1999 

Eekhoorngras groeide. Sinds 1999 zijn er nieuwe locaties met Rode lijst-soorten, met name te 

Kraainem (K4, Bijenorchis en Blauw walstro), Diegem (D1, Graslathyrus en D6, 

Bijenorchis) en Asse (A1, Graslathyrus).  

 
3.2.2.2 Conclusie evolutie vegetatietypes 

 

Op basis van de criteria verschraling/verruiging, vegetatiewaarde en aantal Rode lijst-soorten 

kunnen de volgende conclusies aangaande de evolutie van de vegetatie in de bermen langs de 

R0 getrokken worden: 

- In de bermen langs de R0 werd een verruiging t.o.v. de situatie in 1999 vastgesteld in 

de bermen die een periodiek maaibeheer (1x/3 jaar) gekregen hebben. Deze bermen zijn 

in botanische waarde achteruitgegaan. 
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- De evolutie naar minder voedselrijke types kwam er ten gevolge van een ecologisch 

maaibeheer van minstens 1x/jaar, doorgaans 2x/jaar maaien met afvoer van het maaisel. 

Deze bermen hebben momenteel een hogere biologische waarde in vergelijking met 

1999. 

- 1 Rode lijst-soort werd niet meer aangetroffen, met name Eekhoorngras. Het betreft een 

pioniersoort, zodat deze wellicht verdwenen is door natuurlijke successie van de 

vegetatie van de bermen. 

- Alle voorheen aangetroffen Rode lijst-soorten (m.u.v. Eekhoorngras) bleken in 2004 

nog aanwezig te zijn. Bovendien werden 3 nieuwe locaties met Rode lijst-soorten 

aangetroffen (Kraainem (K4, Bijenorchis en Blauw walstro), Diegem (D1, 

Graslathyrus en D6, Bijenorchis) en Asse (A1, Graslathyrus)). Deze percelen kregen 

een ecologisch maaibeheer van minstens 1x/jaar. 
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4. Visie 
 

4.1 Kernpunten en principes van het ecologisch bermbeheersplan 

(AWV 2000) 
 

In het bermbeheersplan van 1999 (AWV 2000) werden vijf kernpunten voor het ecologisch 

bermbeheersplan opgesteld. Deze zijn de volgende: 

1. Een goed maaibeheer moet de grazige vegetatie een botanische meerwaarde geven. 

Daarnaast doen we aan ruigtebeheer en voorzien we aan de randen van de houtige 

beplanting meer structuurvariatie  

2. Waar de bermen een centrale rol vervullen als ecologisch knooppunt, behouden ze die 

rol. Op andere plaatsen streven we ernaar van de berm een corridor te maken tussen 

aangrenzende groengebieden.  

3. We behouden het ritme van open en gesloten landschap over het hele traject.  

4. We streven ernaar de bermen te laten ontwikkelen in harmonie met de omgeving. We 

accentueren het onderscheid tussen binnen- en buitenring en benadrukken de blikvangers.  

5. We formuleren richtlijnen voor 'verkeersveilig' maaien en verwijderen de aanplantingen 

die mogelijk over de weg groeien.  

  

4.2 Algemene visie (beheersdoelstellingen) voor het bermbeheersplan 

2004 
 

Op basis van de kernprincipes van het ecologisch bermbeheersplan van 1999 (AWV 2000), 

kunnen drie belangrijke krachtlijnen onderscheiden worden, die elk van toepassing zijn op de 

belangrijkste functies van de bermen. Deze krachtlijnen zijn: 

 

• Behoud, herstel en versterken van de natuurwaarden van de bermen 

• Behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke (belevings)waarden 

• Nastreven van het veiligheidsaspect 

 

Hoewel bij het opstellen van dit beheersplan van de samenstelling en de ingeschatte 

kansrijkdom van de bermvegetaties werd vertrokken, werd bij het vastleggen van de 

beheersrichtlijnen eveneens rekening gehouden met fauna-elementen, in het bijzonder met 

insecten. Er bestaat een duidelijke relatie tussen de diversiteit van de bermflora en de 

insectenfauna. Structuur in de vegetatie (zowel horizontaal als verticaal) blijkt immers een 

grotere invloed op de samenstelling van de fauna te hebben dan de soortensamenstelling. 

De verhoging van de soortenrijkdom (biodiversiteit) in zowel flora en fauna staat in het 

ecologisch beheer dus centraal. Tevens spelen veiligheidsaspecten een belangrijke rol. Om dit 

op alle niveaus te verwezenlijken, behoort het tot stand brengen van een veelzijdig en rijk 

gestructureerd bermmilieu tot de belangrijkste beheersdoelstellingen. Uiteraard worden soms 

beperkingen opgelegd door de fysieke toestand van de berm en de beschikbare ruimte. Het 

creëren van gedifferentieerde overgangsmilieus is enkel in brede bermen mogelijk, waar 

voldoende mogelijkheden voor de uitgangsvoorwaarden kunnen worden geschapen en waar de 

beheersmaatregelen de aanwezigheid van Rode lijst-soorten niet hypothekeren. 

Overgangssituaties ontstaan door de regel door enerzijds extensivering van het beheer naar de 

omliggende terreinen toe en door toepassing van verschillende beheersmethoden. Deze 

structuurvariatie kan langs de bermen van de R0 op een aantal smalle bermen slechts beperkt 

gerealiseerd worden.  
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4.3 Algemeen streefbeeld 
 

Zonder rekening te houden met de in het studiegebied voorkomende bermtypes gebonden aan 

de houtige vegetaties, komen er in de geïnventariseerde PQ’s een zestal grazige bermtypes voor. 

Verschillende van deze types die een maaibeheer vereisen zouden overgangsvormen naar 

andere, vaak meer waardevolle types kunnen zijn. Een belangrijk percentage bestaat immers uit 

ruigtevegetaties die niet of periodiek worden beheerd (hoofdzakelijk met een periodiek 

maaibeheer van 1x/3 jaar). Wel komen een aantal bijzondere soorten voor waarbij rekening 

moet gehouden worden bij de beheersplanning.  

 

Als doelstelling voor de vegetatieontwikkeling dienen we een onderscheid te maken naargelang 

het al dan niet voorkomen van Rode lijst-soorten. Algemeen kan gesteld worden dat : 

• Op de bermen met Rode lijst-soorten gestreefd moet worden naar het behoud en de 

uitbreiding van deze soorten.  

• Anderzijds dient op deze en andere bermen de biologische waarde verhoogd te worden, 

waarbij moet gestreefd worden naar het terugdringen van de ruige vegetatietypes zoals 

het Zevenblad - Ridderzuring-type en het Fijne kervel-Gewone glanshaver-type. Deze 

types zijn echter vaak gebonden aan andere factoren dan uitsluitend het maairegime. Hier 

speelt het aanpalende grondgebruik een belangrijke rol (bv. struweel of aanwezigheid van 

brughoofden), zodat de doelstellingen niet steeds zullen gehaald kunnen worden zonder 

dat deze externe factoren opgeheven worden.  

• Algemeen dient tevens gestreefd te worden naar een goede verhouding tussen 

bloemrijkere vegetaties (door hooibeheer) en ruigten (niets doen). Ontwikkeling van 

ruigte is enkel gunstig indien dit de ontwikkeling van Rode lijst-soorten niet in het 

gedrang brengt (bv. orchideeënsoorten) en in overgangssituaties (bijvoorbeeld naar 

struweel). De berm dient evenwel voldoende breed te zijn. 

• De onbeheerde trajecten of zones kunnen evolueren naar struweelrijke ruigten met een 

hoge avifauna- en landschappelijke waarde, waarin tevens zeer specifieke waardevolle 

plantensoorten kunnen voorkomen.  

 

 

4.4 Doeltypes 
 

Er zijn verschillende manieren om beoogde biotopen of doeltypes te beschrijven. Als 

uitgangsbasis zal hier uitgegaan worden van de natuurtypes in Vlaanderen zoals beschikbaar 

voor de meest relevante habitats grasland, ruigte en zomen. Biotopen kunnen ook worden 

uitgedrukt volgens hun fytosociologie. De “Vegetatie van Nederland” (Schaminee et al.) kan 

tevens gebruikt worden om op het niveau van plantengemeenschappen biotopen te beschrijven. 

De potentiële biotopen kunnen tenslotte ook vertaald worden naar de bermtypologie van 

Zwaenepoel (1998). 

 

De potentiële biotopen (doeltypes) werden samengevat in tabel 9. Binnen de graslandvegetaties 

zijn er verschillende vegetatietypes die gezien de bodemkarakteristieken (kalkrijke grond) zeker 

tot ontwikkeling kunnen komen mits een aangepast beheer. 
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Klasse der matig voedselrijke graslanden, specifiek het Glanshaververbond (Arrhenatherion 

elatioris) 

 

Langs de R0 komt dit type reeds zeer vaak voor. Het betreft echter op heel wat plaatsen de 

armere vorm van het Glanshaverhooiland, met soorten als Gewone glanshaver, Margriet, 

Scherpe boterbloem en Rode klaver als aspectbepalende soorten, maar ook met typische 

verruigingsindicatoren zoals Boerenwormkruid, Bijvoet, Grote brandnetel en Ringelwikke. 

Mits een aangepast maaibeheer kunnen deze verruigde graslanden evolueren naar 

Glanshavergraslanden. 

 

Klasse der droge graslanden, specifiek het Verbond van Gewoon struisgras (Plantagini-

Festucion) 

 

Binnen de “Vegetatie van Nederland” lijkt men zich binnen dit vegetatietype te concentreren op 

de wat soortenarmere vegetaties van niet-gefixeerde zandgronden, het Buntgras-verbond (met 

o.m. Buntgras en Heidespurrie). Bij de vertaling van de Nederlandse naar de Vlaamse 

natuurtypes wordt echter uitdrukkelijk verwezen naar zowel het Buntgras-verbond als het 

Dwerghaver-verbond (Thero-Airion). De huidige vegetaties langs de R0 leunen op sommige 

plaatsen (bv. op de droge, zuidgeëxposeerde taluds te Machelen) reeds aan bij dit vegetatietype. 

Het betreft echter steeds doorgaans meer vervilte zones die aanleunen bij het Struisgrasverbond 

of percelen waar gemengd soorten van het Glanshaververbond en soorten van droge graslanden 

op zandgrond (zoals bv. Gewoon biggekruid) voorkomen. 

De doelstelling is de instandhouding van de drogere, schralere vegetaties door een verderzetting 

van het ecologisch maaibeheer. 

 

Klasse der matig voedselrijke graslanden, specifiek het Dotterverbond (Calthion palustris) 

 

Het voorkomen van vegetaties op vochtige, vrij voedselarme tot vrij voedselrijke bodem 

behorend tot het Calthion palustris is vrij marginaal. Het voorkomen van Rietorchis in een 

perceel te Woluwe biedt echter potenties tot uitbreiding binnen het laaggelegen vochtig perceel. 

Ook te Diegem werd een fragmentaire vorm van het Calthion palustris aangetroffen (D6). De 

oppervlakte is hier vrij gering, evenals de kensoorten van het Calthion palustris. Een aangepast 

maaibeheer kan echter voor een hogere bloemenrijkdom zorgen in dit laatste gebied. 

 

Klasse der ruderale vegetaties, specifiek het Wormkruid-verbond (Dauco-Melilotum) 

 

Op heel wat plaatsen langs de R0 werden nitrofiele, vrij voedselrijke ruigten aangetroffen. Deze 

vegetaties waren vrijwel steeds het gevolg van een periodiek maaibeheer of een maaibeheer in 

september elk jaar. De zones waar dit vegetatietype tot ontwikkeling kwam, is echter ook de 

zone waar andere, schralere vegetaties tot ontwikkeling kwamen die biologisch waardevoller 

waren. Het wordt dus minder opportuun gesteld om dit vegetatietype als doel te stellen langs de 

R0, omdat op de plaats waar dit vegetatietype (in de toekomst) kan worden gerealiseerd, 

ecologisch zeldzamere en waardevollere vegetatietypes kunnen worden verkregen. Lokaal en 

als overgangstype kan dit vegetatietype wel ontwikkeld of behouden blijven indien dit de 

aanwezigheid of het behoud van Rode lijst-soorten niet hypothekeert. 
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Tabel 9. Potentiële grasland- en ruigtevegetatietypes (doeltypes) langs de R0. 

 

 
Natuurtype 

Vlaanderen 

Fytosociologische 

indeling 

(Vegetatie van 

Nederland) 

Type 

Zwaenepoel 

(1998) 

Huidige 

oppervlakte in 

Vlaanderen 

Huidig belang langs R0 Potentieel belang langs R0 

Klasse der matig 

voedselrijke 

graslanden, specifiek 

het Glanshaververbond 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

idem Type 14/type 19 1888-2950 ha  In aandeel belangrijkste 

vegetatietype op de huidige 

taluds, hoewel soms 

voorkomend in overgang 

naar ruigere type 

Mogelijkheden op lemige zandbodems en 

leembodems mits maaibeheer van 2x/jaar, 

maaiperiode aan te passen aan aanwezigheid 

Rode lijst-soorten en bloemenrijkdom 

 

Klasse der droge 

graslanden, specifiek 

het Verbond van 

Gewoon struisgras 

(Plantagini-Festucion) 

idem Type 12/13/14 

(droog) 

<1530-3650 ha Vooral op de ZW-gerichte 

hellingen te Machelen 

Mogelijkheden op de droge, enigszins lemige 

ZW-gerichte taluds te Machelen, in combinatie 

met Arrhenatherion elatioris 

Klasse der matig 

voedselrijke 

graslanden, specifiek 

het Dotterverbond 

(Calthion palustris) 

idem Type 16 1190-2560 ha Marginaal en plaatselijk 

ontwikkeld te Diegem (D6) 

en Woluwe (WO) 

De ontwikkelingsmogelijkheden zijn gering, 

maar optimale ontwikkeling huidige 

standplaatsen mogelijk te Diegem en Woluwe 

Klasse der ruderale 

vegetaties, specifiek 

het Wormkruid-

verbond (Dauco-

Melilotum) 

idem Type 21  De Wormkruid-associatie 

komt plaatselijk tot 

ontwikkeling op de 

ruigtestroken 

Op ruderale plaatsen van allerlei aard 
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4.5 Doelsoorten (ongewervelden) 
 

4.5.1 Vlinders 

 

Potentiële Rode lijst-soorten en nog enkele andere zeldzame vlinders kunnen als doelsoort 

beschouwd worden. Vooral de bloemrijke, structuurrijke vegetaties zijn geschikt voor deze 

doelsoorten (en andere vlindersoorten).  

 

Tabel 10. Doelsoorten onder de dagvlinders, hun waardplanten en habitat (VG: voedselarm tot matig 

voedselrijk grasland, R: ruigte). 

 

Soort Habitat Waardplant 

Koninginnepage VG, R schermbloemigen (o.a. Wilde peen) 

Hooibeestje VG grassen 

Icarusblauwtje VG vlinderbloemigen 

 

4.5.2 Loopkevers 

 

Uit de Rode lijst van de Vlaamse loopkevers (Desender et al. 1995) en op basis van de 

bevindingen van het entomologisch onderzoek van de bermen van de R0 (tabel 11), blijkt dat 

kalkrijke, open graslanden en andere xerotherme, vrij open en schrale terreinen het habitat zijn 

waar zowel in Vlaanderen als langs de R0 het hoogste percentage Rode lijst-soorten in 

aangetroffen worden. Deze soorten kunnen als doelsoorten vooropgesteld worden voor de 

bermen van de R0 (zie tabel 11). 

 

Volgende soort is “waarschijnlijk bedreigd”: 

Harpalus luteicornis 
 

Zeldzaam zijn: 

Amara tibialis 

Harpalus puncticeps 

Microlestes minutulus 

 

Kwetsbaar zijn : 

Parophonus maculicornis 

Stenolophus skrimshiranus 

 

Bedreigd is: 

Harpalus vernalis 

 

Met uitsterven bedreigd: 

Harpalus modestus 
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Tabel 11. Voorkomende Rode lijst-soorten in de bermen langs de R0 (2004) (schriftelijke med. K. Desender). 

 

Soort/PQ G1 G2 A1 WE1 WE2 S1 S2 M1 M2 M3 MG3 M4 M5 D2 D1 D3 D4 D5 DG5 WO1 WO2 K1 K2 K3 K4 Z1 Eindtotaal 

Amara tibialis               1                                     1 

Harpalus luteicornis     2   3 4 3   1     2     1   3 1           6 7   33 

Harpalus modestus                 1                   1               2 

Harpalus puncticeps                               1   14 4               19 

Harpalus vernalis                           2                         2 

Microlestes minutulus     2                                               2 

Parophonus maculicornis   8   2 7 4 12 40 42 45 40 10 2 3 19 3 53 26 12 4 3 11 5 5 6 12 374 

Stenolophus skrimshiranus                                               1 1   2 

som 0 8 4 2 10 8 15 41 44 45 40 12 2 5 20 4 56 41 17 4 3 11 5 12 14 12 435 

aantal soorten 0 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 1 8 

 

Hoewel Stenolophus skrimshiranus aangetroffen werd op een droge helling (Kraainem, K4), is de soort bij voorkeur geen xerotherme soort, maar wordt ze 

aangetroffen langs oevers en moerassen. In de nabijheid van K4 bevindt zich echter een drassige laagte met o.m. Pitrus. Dergelijke habitats zijn voor de soort 

voldoende; en aangezien de soort goed kan vliegen, is het niet verwonderlijk dat deze in een droger habitat aangetroffen werd. 
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4.5.3 Spinnen 

 

Voor droge, voedselarme graslanden kunnen heel wat doelsoorten vooropgesteld worden. Om 

deze in de toekomst te behouden of te verkrijgen, is het belangrijk de huidige vegetaties schraal 

te houden. 

 

4.5.4 Doelsoorten en hun habitat: overzicht 

 

In tabel 12 worden doelsoorten van vlinders en loopkevers samengevat. De tabel geeft tevens 

een overzicht van de biotopen waarin de soorten kunnen worden aangetroffen en de bodemtypes 

waarop ze preferentieel voorkomen. 

 

De onderscheiden biotopen kunnen worden beschouwd als een successie reeks van vegetaties 

gaande van: 

• Zeer korte vegetatie met veel open plekken 

• Kort of ijl schraal grasland 

• Bloemrijk grasland 

• Graslandruigte of ruigte 

• Mantel- en zoomvegetaties 

 

Soorten waarvan kan aangenomen worden dat ze in het gebied kunnen voorkomen, werden 

eveneens als doelsoort opgenomen.  

 

De overzichtstabel leidt tot de volgende conclusies: 

 

• Als algemene regel kan gesteld worden dat het merendeel van de aangetroffen Rode lijst-

soorten taxa zijn van biotopen binnen de graslandsfeer, met name van schrale, droge 

graslanden. 

• De voorkomende Rode lijst-soorten zijn binnen de graslanden verdeeld over kortere 

vegetaties tot bloemrijke, meer gesloten vegetaties. 

• Met name voor de groepen van de loopkevers geldt dat heel wat reeds voorkomende en 

potentieel voorkomende soorten gebonden zijn aan hetzij zeer korte vegetaties met veel open 

plekken, hetzij aan schraal grasland. 

• Voor vlinders geldt dat voorkomende en potentieel voorkomende soorten binnen de 

graslandsfeer over het hele gamma aan biotopen kunnen voorkomen 

• Slechts een beperkt aantal Rode lijst-soorten van loopkevers zijn gebonden aan ruigten of 

struwelen. 



61 

 

 

   

 

Tabel 12. Overzicht van de doelsoorten en hun habitat. 

 

 

 Zeer korte vegetatie met veel open 

plekken 

Kort of ijl schraal 

grasland 

Bloemrijk grasland Ruigte Mantel- en 

zoomvegetaties 

Oevers en moerassen 

V
L

IN
-

D
E

R
S

   Koninginnepage Koninginnepage Koninginnepage  
 Icarusblauwtje Icarusblauwtje    
      

L
O

O
P

K
E

V
E

R
S

 

Amara tibialis Amara tibialis Amara tibialis    

  Harpalus luteicornis Harpalus luteicornis Harpalus luteicornis  

Harpalus modestus Harpalus modestus     

  Harpalus puncticeps Harpalus puncticeps Harpalus puncticeps  

Harpalus vernalis Harpalus vernalis     

Microlestes minutulus      

Parophonus maculicornis Parophonus maculicornis Parophonus maculicornis    

     Stenolophus skrimshiranus 
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4.6 Globale visie voor de bermen van de R0 op basis van doeltypes en 

doelsoorten 
 

Op basis van de bovenstaande paragrafen werden elementen aangerijkt die uiteindelijk toelaten 

een globale visie te geven over de gewenste ontwikkelingen van de bermen van de R0. 

Eerst en vooral is het vanuit ecologisch standpunt gewenst om potentieel sterk opwarmende 

zones open te houden, m.a.w. te beletten dat er zich een dichte, vervilte grasmat ontwikkelt. De 

bodem in verschillende zones bestaat uit goed gedraineerde leem- en zandleemgronden, zodat 

hier grote potenties aanwezig zijn. Dergelijke zones bieden eveneens kansen aan insecten 

waaronder ook heel wat in Vlaanderen zeldzame thermofiele en xerofiele soorten. Voor deze 

zones wordt daarom een meer open, schralere vegetatie nagestreefd. 

 

De beoogde vegetatietypes voor deze doelstelling kunnen fytosociologisch als volgt worden 

omschreven: 

 

• Glanshaverhooiland (Arrhenatherion elatioris) 

• Graslanden van het Dwerghaververbond (Plantagini-Festucion) 

• Dottergraslanden (Calthion palustris) 

 

Deze omschrijving impliceert niet noodzakelijk dat half-gesloten deelzones (ruigten en 

struwelen) volledig moeten worden geweerd. Voorwaarde is dat ecologisch, potentieel 

waardevolle graslanden kunnen ontwikkelen, omdat deze de hoogste aantallen Rode lijst-

soorten van planten en insecten herbergen. 

Lokaal waar geen bedreiging bestaat voor deze Rode lijst-soorten, kunnen ruigten ontwikkelen 

van het type Dauco-Melilotum (Wormkruid-verbond). Hier dient het zogenaamde stapsteen-

principe te worden gehanteerd. Immers, dergelijke mozaïekvegetaties zijn noodzakelijk om een 

aantal doelsoorten te voorzien in al hun behoeften (opwarmende plaatsen, voedsel-

nectarwaardplanten, beschutting). Vooral voor vlinders is dit van belang (bv. Koninginnepage). 
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5. Beheersdoelstellingen 
 

5.1 Overzicht van de reeds uitgevoerde beheersmaatregelen 
 

Op basis van de uitgangspunten en de principes werden beheersvoorstellen uitgewerkt. Deze 

worden voorgesteld in figuur 6 (AWV 2000). 

 

Het grootste deel van de bermen worden reeds sinds 1999 ecologisch beheerd. Na elke 

maaibeurt wordt het maaisel afgevoerd, met de bedoeling de bermen voedselarmer en daardoor 

ook soortenrijker te maken. Voedselrijke bermen (met een overschot aan stikstof en fosfor) 

worden namelijk heel dikwijls gedomineerd door een aantal minder interessante plantensoorten 

zoals Grote brandnetel, Gewone glanshaver, Fluitekruid, Zevenblad en andere ruigtesoorten. 

De meer gevoelige planten raken overwoekerd en verdwijnen. De soortenrijkdom of 

biodiversiteit gaat hierdoor achteruit, zowel wat de flora (de aanwezige planten) betreft als de 

fauna (de bijhorende dieren, zoals allerlei nuttige insecten - bv. bijen en vlinders - alsook 

vogels, kleine zoogdieren, enz.). 

Alle maaiwerken worden in uitbesteding uitgevoerd door loonwerkers. Jaarlijks worden deze 

werken via een bestek met offertevraag, openbaar aanbesteed. De eerste maaibeurt vangt aan 

vanaf mei. Voor deze eerste maaibeurt die vroeger valt dan het bermbesluit bepaalt, werden 

toelatingen aangevraagd. De aannemer is verantwoordelijk voor de afzet van het bermmaaisel. 

 

Voor de verschillende wegvakken en verkeerswisselaars werden volgende beheersmaatregelen 

voorgesteld (enkel het maai- en ruigtebeheer wordt weergegeven): 

 

• Vanaf complex Groot-Bijgaarden tot aan de grens met het Brussels Hoofdstedelijk 

gewest 

1x/jaar maaien, september 

• Complex Groot-Bijgaarden 

* 2x/jaar maaien, juni en september 

* gazonbeheer: grazige strook tussen wegvak en beplanting 5x/jaar maaien, de eerste 

beurt in mei met ruiming van het maaisel, 4 beurten zonder ruimen  

• Afrit Wemmel tot Groot-Bijgaarden 

2x/jaar maaien, mei en september 

• Complex Strombeek-Bever 

* 2x/jaar maaien, juli en september 

* op de koppen van de taluds evenwijdig aan en aan weerszijden van de R0 wordt een 

struweel ontwikkeld (aanplant wilgenstekken) met daaraan grenzend een strook ruigte  

• Voorbij het viaduct van Vilvoorde tot Strombeek-Bever 

1x/jaar maaien, september 

• Complex Machelen 

* grote bermen langs Ring: 2x/jaar maaien, mei-september maar met een brede strook 

ruigte min 1/2 van de oppervlakte  

* binnenin het complex 1x/jaar maaien (september)  

• Complex Diegem 

2x/jaar maaien, mei-september, behalve 1 perceel met orchideeën (1x maaien, juli) 

• Complex Diegem-Zaventem 

* alle grazige percelen 1x/jaar maaien, september 

* ruigtes, langs alle bosgoedranden 1x/3 jaar maaien 
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• Complex Woluwe 

* binnencirkel rechts: 1x/jaar maaien, september  

* binnencirkel links: 2x/jaar maaien, juli-september  

* smalle taluds 1x/3 jaar maaien naast veiligheidsmaaibeurt  

• Wegvak Wezembeek-Oppem 

* 1x/jaar maaien, september 

* niet tot tegen de beplanting maaien (ruigtestrook laten, maaien 1x/3 jaar) 

 

Enkele principes die gevolgd werden in het bermbeheersplan, worden hierna beknopt 

weergegeven. 

 

• Op grote graspercelen en op bermen vanaf 2 m breedte en grenzend aan bosgoed 

werd een ruigtezone ontwikkeld door gefaseerd 1x/3 jaar te maaien. Deze zones 

vormen bij voorkeur een zoom van 10 à 20 m langs een bosgoedaanplanting of op 

smallere bermen een rand van minimum 2 m. Op terreinen waar geen bosgoed 

aangeplant is, werd de zone bepaald na een terreinbezoek en kadering in het 

landschaps- en ecologisch plan. Een veiligheidsmaaibeurt van één maaibalkbreedte 

(1.25 m) bleef gehandhaafd.  

• Op lange bermen (tussen twee af- en oprittencomplexen), waar enkel een smalle 

grazige strook is (1 à 2 m) naast een bosgoed aanplanting, werd naast de 

veiligheidsmaaibeurt van half mei nog slechts éénmaal gemaaid en dit in september. 

• Alle maaiwerken gebeuren met een cirkelmaaier, met uitzondering van steile taluds, 

percelen die zeer oneffen zijn en op de bermen langs vangrails. Het gebruik van de 

klepelmaaier is toegelaten bij de veiligheidsmaaibeurt (i.e. de smalle strook langs de 

autosnelweg) en op plaatsen waar niet met de cirkelmaaier kan gemaaid worden. 

 

 

5.2 Algemene beheersprincipes 
 

 

5.2.1 Niets doen 

 

De beheersmaatregel "niets doen" omhelst het ongemoeid laten van de bermstructuur en 

vegetatie. De vegetatie kent dan een natuurlijke dynamiek en evolutie. Voor bermen die 

reeds langer worden beheerd, kan het staken van het beheer verstoringen teweegbrengen 

en vrijwel steeds leiden tot een vermindering van de soortenrijkdom. Een aantal 

dominerende soorten zoals Gewone glanshaver en Grote brandnetel breidt 

gemakkelijk(er) uit doordat ze profiteren van het verhoogde humus en strooiselgehalte in 

de bodem en de hierdoor toenemende vochtigheid. De vervilting van de bodem zorgt er 

tevens voor dat de zwakkere soorten niet meer kunnen kiemen of groeien. Dit betekent 

niet dat de maatregel bij voorbaat moet afgewezen worden. Onder bepaalde 

omstandigheden - zoals bos- en struweelsituaties is dit soms te verantwoorden.  

 

5.2.2 Maaien en hooien 

 
5.2.2.1 Algemeen 

 

Klepelen van de bermen zonder dat het maaisel wordt afgevoerd is in alle opzichten een 

slechte zaak.. De vegetatie en de bodem worden hierdoor teveel beschadigd en het maaisel 

blijft op de bermen achter. Hierdoor wordt door ophoping van afgestorven organisch 

materiaal een dikke strooisellaag gevormd die een ideale voedingsbodem vormt voor 

ruigtesoorten zoals Grote brandnetel, Kleefkruid en Akkerdistel, soorten die juist niet 

gewenst zijn. De effecten van dit beheer kunnen vergeleken worden met het ‘niets-

doen’ beheer. Geen beheer voeren of slechts één maal maaien van productieve vegetaties 
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heeft ongeveer dezelfde resultaten. Het verruigingsproces zal echter iets langer duren.  

 

Het verschil tussen maaien en hooien ligt in het al dan niet afvoeren van het maaisel. 

Hooien is erop gericht om bepaalde graslandvegetaties in stand te houden of de bodem te 

verschralen. Het verschralingsbeheer wil de biomassaproductie verminderen en de 

concurrentieverhouding tussen soorten verbeteren. Bij een verlaging van de 

nutriëntenbeschikbaarheid zal de vegetatiestructuur veranderen: laagblijvende soorten en 

rozetplanten nemen geleidelijk aan toe en de hoeveelheid stikstof in het blad verlaagt. 

Zo'n beheer vraagt afhankelijk van de bodemsoort een langere periode doordat telkenmale 

slechts kleine hoeveelheden nutriënten worden onttrokken. Deze laatste vaststelling laat 

de vraag soms open of het verschralingsbeheer op termijn steeds het gewenste effect zal 

bereiken, vermits ook andere factoren zoals verkeer, luchtdepositie en bladval tot 

aanzienlijke voedselaanrijking kunnen leiden. 

 

Twee keer hooien per jaar is veruit de belangrijkste maatregel en het meest aangewezen 

om een verschraling in te leiden. Belangrijk bij maaien en afvoeren is naast het 

verschralend effect ook het opener worden van de vegetatie waardoor zaden beter kunnen 

kiemen en tot ontwikkeling komen. Veel soorten zijn lichtkiemers die in ruige bermen 

niet of moeizaam tot ontwikkeling komen. Als maatregel komt hooien in aanmerking 

voor vrijwel alle onderscheiden vegetatie- en bermtypen, met uitzondering van de houtige 

bermen.  

 

Een maaibeheer is eveneens te opteren voor de doelsoorten van de ongewervelden 

(vlinders, spinnen en loopkevers). 

Voor Koninginnepage zijn bloemrijke situaties met voldoende schermbloemigen 

belangrijk. Deze kunnen onder een ecologisch maaibeheer behouden blijven en uitgebreid 

worden. 

Voor spinnen is de doelstelling voor het beheer in de eerste plaats dat voor soorten van 

droge, warme hellingen meer kansen krijgen. Een dichte grasmat moet hierbij voorkomen 

worde, 

Ook voor loopkevers geldt dat open en schrale vegetaties positief zijn voor het 

voorkomen van Rode lijst-soorten.  

 
5.2.2.2 Maaiperiode 

 

Door de maaidatum te manipuleren kan invloed worden uitgeoefend op de floristische 

samenstelling van de vegetatie. De keuze van het tijdstip bepaalt dus in belangrijke mate 

de resultaten van het hooibeheer. Vroegtijdig maaien verhindert soms de bloei en/of de 

zaadvorming, terwijl laattijdig maaien tot een soortenafname en verruiging kan leiden. 

Langs de andere kant kan vroeg maaien het verschralingseffect versnellen. Bij de 

vaststelling van de maaidata is rekening gehouden met de fenologische kenmerken van de 

vooropgestelde soorten, waarbij voornamelijk bloei en zaadvorming doorslaggevend zijn, 

maar waarbij ook rekening werd gehouden met insectenpopulaties en esthetische 

aspecten.  

In het algemeen wordt er pas gemaaid na de zaadvorming van de voorjaarsbloeiers en als 

de grassen bloeien. Het beste maaitijdstip voor voedselrijke bermvegetaties ligt zodoende 

tussen half mei en half juli voor de eerste maaibeurt en midden september tot half oktober 

voor de tweede. Hierdoor zal nog een uitgebreide tweede bloeiperiode kunnen gevormd 

worden. Een vroege maaiing verhindert dat door legering van de vegetatie teveel strooisel 

in de berm achterblijft. Voor voedselarmere vegetaties of vegetaties met Rode lijst-

soorten die hun bloei nog vroeg op het jaar hebben, kan de maaidatum verlaat worden tot 

juni, juli - augustus of zelfs midden september zodat ook maar één maaiing noodzakelijk 

is.  
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Volgende maaiperioden en –frequenties zijn van toepassing in de zones met PQ’s: 

• 1x maaien/jaar in september-oktober met afvoer van het maaisel: 

Dit beheer wordt gevoerd op reeds vrij schrale stroken of in zones waar een iets ruigere 

vegetatie gewenst is.  

• 2x maaien/jaar in mei en september met afvoer van het maaisel: 

Dit maaibeheer zorgt voor een (verdere) verschraling van de voedselrijke bermen. Vroeg 

maaien zorgt tevens voor een daling van het aandeel hoog-produktieve grassen ten 

voordele van bloeiende planten. 

• 2x maaien/jaar in juni of juli en september met afvoer van het maaisel: 

Met dit maaibeheer wordt het afvoeren van de voedingsstoffen bespoedigd, maar worden 

de planten te kans gegeven te bloeien en zaad te zetten. Zowel vroege lentebloeiers als 

zomerbloeiers krijgen op die manier een kans. 

• 1x maaien/3 jaar in september-oktober met afvoer van het maaisel: 

Dit maaibeheer heeft als doel een ruigtevegetatie te behouden, wat voor insecten een 

interessant biotoop is. Periodiek maaien houdt bovendien de verstruweling in de hand. 

 

 

Het uitvoeren van het meest geschikte beheer op een bepaald tijdstip is langs de R0 soms 

praktisch moeilijk te organiseren en zou de kostprijs zeer sterk doen stijgen. Daarom is 

het weinig zinvol om een sterk versnipperd beheer te gaan voeren met alle gevolgen van 

dien voor wat betreft de werkplanning en de kostprijs. Een zekere veralgemening van het 

beheer is langs de R0 zeker mogelijk, maar zal niet toegepast worden indien dit het 

behoud en de ontwikkeling van Rode lijst-soorten hypothekeert. 

 

Voor de bermen die niet volgens het bermbesluit worden gemaaid (vanaf half mei en 

begin september), is het noodzakelijk een toelating tot afwijking van het Bermbesluit te 

vragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren op het volgende adres: 

 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Departement Leefmilieu en Infrastructuur 

Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer 

Afdeling Natuur 

Graaf de Ferrarisgebouw 

Koning Albert II-laan 20, bus 8 

1000 Brussel 

 

Hierbij dient verwezen te worden naar het opgemaakte bermbeheersplan. 

 
5.2.2.3 Maaifrequentie 

 

De maaifrequentie hangt vooral af van de productie van de planten en daarmee van de 

hoeveelheid voedingsstoffen die aan de bodem worden toegevoegd. Als algemene 

stelregel geldt dat later en minder frequent kan worden gehooid naargelang de vegetatie 

schraler is. Vegetaties op schrale bodem worden eenmaal per jaar gehooid. Bermen op 

voedselrijke gronden worden tweemaal per jaar gehooid. Enkel om civiel-, zoals de 

wegstabiliteit, of verkeerstechnische redenen, zoals het vrijhouden van paaltjes met 

reflectoren en verkeersborden of omwille van de zichtbaarheid bij kruispunten en de 

begaanbaarheid van bermen, kan van het hooiregime worden afgeweken.  

 

Sterk verruigde graslanden hebben voordeel bij een tweejaarlijks maaibeheer gedurende 

de eerste jaren. 

Indien ruigtestroken gewenst zijn, is een gefaseerde maaifrequentie van eenmaal 

hooien om de drie jaren toepasselijk. Dit kan toegepast worden op een deel van de 
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bermen. Vooral brede bermen kunnen een zone met ruigteontwikkeling hebben. 

 
5.2.2.4 Verwerking van het maaisel 

 

Het laten liggen van maaisel veroorzaakt voedselaanrijking en leidt tot verruiging. Dit 

betekent niet dat het maaisel onmiddellijk moet worden afgevoerd, maar het mag ook niet te 

lang blijven liggen (ongeveer een week, volgens het Bermbesluit niet langer dan 10 dagen). 

Het ter plaatse laten drogen van het maaisel heeft het voordeel dat het minder volume en 

gewicht inneemt en gemakkelijker kan behandeld worden. Bovendien krijgen insecten de 

kans om voldoende te migreren. Indien het maaisel langer blijft liggen bestaat echter de kans 

op inrotten van de vegetatie en wordt het oprapen en afvoeren van het maaisel door 

doorgroei, bemoeilijkt. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd zou de zogenaamde 

narijping van zaden bij het tijdelijk laten liggen van het maaisel, geen verschil uitmaken in 

soortensamenstelling ten opzichte van het in één maal maaien en oprapen van het maaisel. 

 
5.2.2.5 Materieel 

 

De gebruikte maaiapparatuur moet zodanig gekozen worden dat geen beschadiging van 

de zode optreedt en dat het maaisel gemakkelijk en goed kan afgevoerd worden. Klepelen 

en daarna het maaisel trachten af te voeren geeft hierbij geen voldoening daar de grasmat 

vaak teveel beschadigd is en teveel strooisel in de berm achterblijft waardoor 

onvoldoende kan verschraald worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor deze delen 

achter vangrails en op zeer steile taluds waar het risico van beschadiging van de machines 

groot is. Het beheer van de klepelmaaier is bovendien toegestaan bij de 

veiligheidsmaaibeurt van de smalle bermen. Het maaisel wordt evenwel dadelijk 

opgezogen. 

Maaien met een cirkelmaaier en het later afvoeren van het maaisel, al dan niet na droging, 

geeft goede resultaten maar is arbeidsintensief en is in het geval het maaisel gedroogd 

wordt, ook sterk weersgebonden. Het voordeel is wel dat door gewichtsverlies de 

verwerkingskosten sterk kunnen dalen. Het nadeel is dat het werk in twee of drie 

werkgangen moet uitgevoerd worden, telkens met overlast voor de weggebruikers.  

 

Beschadiging van de bodem moet vermeden worden, door een juiste afstelling van de 

maaihoogte tussen de 5 en 10 cm. In de praktijk blijkt evenwel vooral de ervaring van de 

chauffeur van de machine een doorslaggevende rol te spelen alsook de snelheid waarmee 

de vegetatie wordt gemaaid. Controle op de goede uitvoering van de werken is daarom 

noodzakelijk. 

 

5.2.3 Beheer van houtige vegetaties 

 
5.2.3.1 Struweel 

 

Op verschillende plaatsen werden struwelen aangeplant. De functie van deze aanplantingen 

is voornamelijk schermgroen. Het beheer moet dan ook gericht worden op het behoud van 

deze functie. Dit houdt in dat ze regelmatig worden afgezet (hakhoutbeheer), bijvoorbeeld 

elke 8 tot 12 (9) jaar. Niet alle soorten dienen dan gekapt te worden. Doornstruiken zoals 

Meidoorn en Sleedoorn kunnen behouden blijven. Ook hoogstammige bomen blijven 

behouden. Op die manier wordt verhinderd dat het struweel opschiet en doorkijk ontstaat en 

dat tevens er langs voorkomende boomaanplantingen door het struweel worden verdrongen 

of dat zicht- en andere hinder ontstaat. Het best worden de struwelen in stroken gekapt, 

bijvoorbeeld de volledige aanplant over een periode van drie jaar.  

 

Beheer en onderhoud van struwelen dient te gebeuren buiten het broedseizoen (maart-

juli) daar anders teveel verstoring en vernieling van vogelnesten plaatsvindt. 
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5.2.3.2 Boomaanplantingen 

 

Voor de goede berijdbaarheid van de wegen is het nodig jonge boomaanplantingen geregeld 

op te snoeien. Bij oudere bomen kan dit beperkt blijven tot het wegnemen van enkele lage 

gesteltakken.  

 

Vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt pleiten we voor geen verdere uitbreiding van 

boomaanplantingen of struwelen, gezien de sterke verruiging die deze teweegbrengen in de 

bermen 

 

5.3 Knelpunten bij het vorige beheer 
 

5.3.1 Algemene knelpunten 

 

 De algemene knelpunten hebben betrekking op volgende aspecten: 

 

- Niet of verkeerde naleving van het bestek: 

o maaidatum: te vroeg gemaaid 

o niet gemaaid/gemaaid waar gemaaid/niet gemaaid dient te worden 

o afvoer van het maaisel 

o spoorvorming/bodembeschadiging 

- Voorstellen beheer 

o ruigtepercelen 

o aanplantingen 

o maaidatum niet afgestemd op bloeiperiode Rode lijst-soorten 

 

Uitvoering van de maaiwerkzaamheden (Niet of verkeerde naleving van het bestek) 

 

Maaidatum 

Op heel wat plaatsen werd het bestek niet of verkeerd nageleefd. Het betreft hier vooral de 

maaidatum en de zones waar wel, dan niet gemaaid dient te worden. Vooral de 

septembermaaiing werd op heel wat verkeerswisselaars niet uitgevoerd, wellicht omwille van 

o.m. de slechte bereikbaarheid van een aantal plaatsen.  

Ook werd te vroeg gemaaid, zoals het geval was op de verkeerswisselaar van Groot-Bijgaarden 

(gemaaid begin juni i.p.v. de opgegeven 15-30 juni). Deze te vroege maaibeurt kan wel nefaste 

gevolgen hebben voor Graslathyrus, een Rode lijst-soort, die op dat moment nog in volle bloei 

stond. Ook in de omgeving van het complex van Strombeek-Bever, waar als zeldzame (Rode-

lijst) soort o.m. Bijenorchis werd aangetroffen, werd vroeger gemaaid (juni i.p.v. de opgegeven 

periode “10 juli-10 augustus”).  

Op andere plaatsen werd dan weer niet gemaaid, waar dit eveneens nefast is voor een aantal 

soorten, zoals o.m. in het complex Diegem A201, waar naast het achterwege blijven van de 

septembermaaiing in een bepaalde zone, tevens de juli-maaiing niet werd uitgevoerd. Op deze 

plaats is dit nadelig, gezien het voorkomen van Bijenorchis. Deze Rode lijst-soort is eerder een 

soort van kalkrijke, open bodems. Het niet-vervilten van de grasmat door uitvoering van 

maaiingen is dus noodzakelijk voor de instandhouding van de soort. Niet maaien zal dus voor 

een nadelig effect zorgen en kan het verdwijnen van de soort tot gevolg hebben. 

Anderzijds zijn er zones waar wel gemaaid werd, maar waar een spontane ontwikkeling werd 

vooropgesteld. 

Voor de bespreking van de ruigtezones verwijzen we naar de paragraaf “voorstellen beheer”.  

 

Afvoer van het maaisel 

Een algemeen knelpunt vormt de afvoer van het maaisel. Op heel wat plaatsen werd vastgesteld 

dat het maaisel niet tijdig werd afgevoerd. Dit veroorzaakt een lokale verruiging van de 

berm, met o.m. de ontwikkeling van Grote brandnetel en Akkerdistel. 
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Spoorvorming 

Gezien het gebruik van zware maaimachines op de bermen, werd op sommige plaatsen de 

bodem beschadigd. Dit heeft een explosieve ontwikkeling van Akkerdistel tot gevolg, o.m. te 

Groot-Bijgaarden en te Strombeek-Bever. 

 

Voorstellen beheer 

 

Ruigtepercelen 

Op sommige percelen werd voorgesteld delen slechts eenmaal per 3 jaar te maaien of zelfs niet 

meer te maaien (spontane ontwikkeling). In de praktijk is het voor de uitvoerder zeer moeilijk 

de (soms smalle) ruigtezones correct volgens het plan te maaien. Daarom wordt meestal een 

grotere zone dan aangegeven ruig gelaten (bv. in het complex te Woluwe, waar de ruigtezones 

nochtans met palen aangeduid werden) of volledig gemaaid.  

 

Voor de ruigtezones werd een maaischema opgesteld, dat een gefaseerde maaing in de ruimte 

toelaat. Zo werd een eerste keer gemaaid in september 2002, een tweede zone in september 

2003 en een derde zone volgt in september 2004. Er werd geen initiële maaibeurt uitgevoerd, 

zodat de ruigtezones die gemaaid dienen te worden in 2004, nog geen maaiing hebben gehad 

sinds ca. 5 jaar.  In deze zone is reeds een dikke, vervilte grasmat ontwikkeld met weing 

biologische waarde. 

 

Een ander knelpunt betreft de keuze van de ruigtepercelen. Hoewel ruigte voor insekten 

interessant kan zijn, en omwille hiervan de beheersoptie verkozen werd, is op sommige plaatsen 

ruigteontwikkeling geen goede keuze omwille van een daling van de floristische waarde t.o.v. 

een graslandbeheer. Het gaat hier dan voornamelijk om bermen waar in de gemaaide zones 

Rode lijst-soorten aangetroffen worden, in de ruigtezones weinig of geen Rode lijst-soorten. 

Bovendien is in de bermen langs de R0 “van nature” reeds voldoende variatie aanwezig, o.m. 

door beschaduwing (struweel en brughoofden), bladval van struweel en bomen, reliëf en 

expositie, e.d. Bijkomende, versnipperde ruigtestrookjes leveren daarom geen tot weinig 

meerwaarde op.  

 

Aanplantingen 

 

Aanplantingen kunnen een belangrijke landschappelijke meerwaarde opleveren. Op floristisch 

waardevolle bermen veroorzaken de aanplantingen (met bomen of struweel) doorgaans een 

floristische waardevermindering, o.m. door lokale verruiging van het grasland (door bladval en 

beschaduwing). Zo werden op het complex te Woluwe recent bomen aangeplant, in een zone 

die floristisch zeer waardevol is (o.m. Bijenorchis). Hoewel de aanplant recent is, kunnen de 

negatieve effecten reeds waargenomen worden (vergrassing, verminderde bloemenrijkdom, …). 

Daarom dient in de toekomst overwogen te worden om geen aanplantingen (bomen of bosgoed) 

uit te voeren op floristisch waardevolle bermen. 

 

Maaidatum niet afgestemd (te vroeg) op bloeiperiode Rode lijst-soorten  

 

Wanneer gemaaid wordt wanneer planten nog bloeien, kunnen deze soorten geen zaad meer 

zetten, met als gevolg dat de kans bestaat dat deze na verloop van tijd verdwijnen. Op enkele 

plaatsen langs de R0 werd vroeg gemaaid, nog tijdens de bloeiperiode van o.m. een aantal Rode 

lijst-soorten. Een verderzetting van dit maaibeheer zou het verdwijnen van deze soorten als 

gevolg kunnen hebben. Daarom dient het maaitijdstip afgestemd (verlaat) te worden. Het betreft 

volgende PQ’s: 
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Groot-Bijgaarden: 

G1: voorstel maaidatum: juli en september i.p.v. juni en september (t.b.v. Graslathyrus) 

G4: voorstel maaidatum: juli en september i.p.v. juni en september (t.b.v. Graslathyrus) 

 

Asse: 

A1: voorstel maaidatum: juli en september i.p.v. juni en september (t.b.v. Graslathyrus) 

 

Diegem: 

D6: voorstel maaidatum: juli en september i.p.v. mei en september (t.b.v. Bijenorchis) 

 

5.3.2 Specifieke knelpunten 

 

Bovenstaande algemene knelpunten worden in detail in tabel 13 en op figuur 7 weergegeven.  

 

Tabel 13. Overzicht van de knelpunten inzake uitvoering van de maaiwerken en 

beheersvoorstellen. 

 
 Uitvoering maaiwerken Voorstellen 
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DI1          

Groot-Bijgaarden x x    x x  x 

G1       x   

G2 x        x 

G3       x   

G4      x   x 

Asse    x     x 

A1    x     x 

A2          

A3          

Wemmel          

WE1          

WE2          

Strombeek-Bever x     x x   

S1       x   

S2          

S3       x   

S4          

Grimbergen          

GR1          

GR2          

Vilvoorde          

V1          

Machelen       x   

M1       x   

M2          

M3          

M4          

M5          

M6       x   

M7          

Diegem    x x x x x  x 

D1       x   

D2   x       



71 

 

 

   

 

D3          

D4       x   

D5    x      

D6      x   x 

D7          

Diegem-Zaventem       x   

WO1       x   

WO2          

Woluwe    x   x x  

K1       x   

K2          

K3       x   

K4          

K5          

K6          

          

Z1          

 

 

5.4 Beheersdoelstellingen per PQ en vergelijking met vorig beheer 
 

Per PQ wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn op floristisch vlak. Tevens wordt 

aangegeven wat het beheer tot nu toe was en of dit eventueel aangepast dient te worden om de 

boogde doelstellingen na te streven. 

 

Gezien de evaluatie enkel gericht is op de grazige bermen, worden enkel beheersmaatregelen 

besproken die van toepassing zijn op de maairegimes (maaibeheer). Het beheer van de 

struwelen blijft in principe gehandhaafd. 

 

5.4.1 Bespreking per PQ 

 

1e afrit na Kraainem: Z1 

 

 

Locatie Z1 

Huidig vegetatietype(s) Ruig type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgangen 

naar type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 10 (Geel nagelkruid-Schaduwgras-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Verruiging niet verder laten gaan 

Vorig beheer 1x/jaar hooien in september, niet volledig tot tegen de beplanting 

maaien; 1x/3 jaar wel tot tegen de beplanting maaien 

In te stellen beheer 1x/jaar hooien in september, dichter tegen beplanting maaien 

Bespreking Het grasland heeft een vrij ruig aspect en heeft een hoge productie. 

Hoewel het doeltype type 14 is, opteren we om praktische redenen 

toch om het talud ruiger te laten. De potenties voor een bloemrijk 

grasland zijn vrij laag, gezien de zeer geringe oppervlakte van het 

perceel en de nabijheid van akkers en struweel. Daarom zal een 

verderzetting van het huidig beheer (1x/jaar hooien in september) 

verkozen worden. Wel opteren we om dichter tegen de beplanting te 

maaien, aangezien anders te veel struweelopslag en verruiging in het 

grasland ontstaat. 
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Verkeersknooppunt Woluwe (E40-Luik): K1-K2-K3-K4-K5-K6 

 

 

Locatie K1 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 31 (Valse salie-Pluisjesmos-type) 

Doeltype Type 19 (Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling) 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking Het betreft een vrij voedselrijke ruigte met een hoog aandeel aan 

Gewone glanshaver. Speerdistel, Akkerdistel en Ridderzuring wijzen 

op een verruigde vegetatie. Gezien het vorig beheer weinig 

biologische meerwaarde heeft opgeleverd, opteren we voor een 

aanpassing van het beheer. Er hoeft dus geen ruigtestrook gelaten te 

worden, temeer omdat de brughoofden en aanpalend struweel of 

beplanting reeds voor een beschaduwing en een gradiënt in ruigere 

vegetaties zorgen. 

 

Locatie K2 

Huidig vegetatietype(s) Type 19 (Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type) 

Vegetatietype 1999 Type 31 (Valse salie-Pluisjesmos-type) 

Doeltype Type 19 (Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type) 

Doelstelling Huidig maaibeheer aanhouden voor doeltype 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking Gezien het grasland reeds vrij bloemrijk is, maar nog steeds vrij 

productief, wordt geopteerd om het huidige ecologische maaibeheer 

(2x/hooien per jaar, juli en september) verder te zetten.  

 

 

Locatie K3 

Huidig vegetatietype(s) Ruig type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 10 (Geel nagelkruid-Schaduwgras-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Bijenorchis 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien 

In te stellen beheer 1x hooien per jaar, september 

Bespreking Het grasland is aan de rand van het struweel vrij ruig met een gesloten 

grasmat. Gezien de zeer hoge potenties voor de ontwikkeling van 

orchideeën (Bijenorchis of misschien zelfs Rietorchis op de nattere 

delen), wordt aangeraden om i.p.v. een ruigtebeheer (1x/3 jaar hooien) 

een hooibeheer van 1x/jaar in te stellen (september). Door de 

aanwezigheid van de nieuwe beplanting worden reeds voldoende 

ruigtezones gecreëerd. 
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Locatie K4 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 10 (Geel nagelkruid-Schaduwgras-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Bijenorchis 

Vorig beheer 1x hooien per jaar, september  

In te stellen beheer 1x hooien per jaar, september 

Bespreking Het betreft reeds een zeer bloemrijk en vrij schraal grasland. Een 

bijzondere soort betreft Bijenorchis die met een dertigtal exemplaren 

voorkwam in de opname. Om deze soort te behouden, wordt het 

voorgestelde beheer aangehouden, hooien in september geeft 

Bijenorchis de kans om voldoende zaad te zetten.  

 

Locatie K5 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling) 

Vorig beheer 1x hooien per jaar, september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juni en september eerste 5 jaar, nadien 2x/hooien 

per jaar, juli en september 

Bespreking Het perceel betreft een ruig grasland. Het aandeel Gewone glanshaver 

is zeer hoog, waardoor de grasmat ook zeer dicht en vervilt is. Het 

optimale beheer dient hier afgestemd te worden op bloemrijkere 

graslanden, met name door een hooibeheer de eerste 5 jaar in te stellen 

van 2x hooien per jaar in de maand juni en september, dit om sneller te 

verschralen. Na voldoende verschraling kan overgegaan worden op 

een hooibeheer in juli en september. Er dient geen ruigtestrook gelaten 

te worden, aangezien de aanwezigheid van het struweel aan de rand 

reeds voor een ruigere zone zorgt. 

 

Locatie K6 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgangen naar 

type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling) 

Vorig beheer 1x hooien per jaar, september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juni en september eerste 5 jaar, nadien 2x/hooien 

per jaar, juli en september 

Bespreking De vegetatie heeft een vrij hoog aandeel aan Gewone glanshaver, 

maar in tegenstelling tot K5, is de bloemenrijkdom hoger. Toch wordt 

hier eenzelfde hooibeheer voorgesteld om het doeltype te bereiken. 
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Verkeersknooppunt Diegem-Zaventem (Woluwelaan): WO1-WO2 

 

 

Locatie WO1 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar 

type 16 (Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 16 (Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Rietorchis 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien 

In te stellen beheer 1x hooien per jaar, september 

Bespreking Deze locatie betreft een ruig, nat grasland. Gezien de potenties voor de 

ontwikkeling van orchideeën (Rietorchis), wordt voorgesteld om de 

maaifrequentie aan te passen naar 1x/jaar hooien. Op deze manier 

wordt een minder ruig grasland bekomen. De aanwezigheid van 

struweel aan de rand zorgt op zich reeds voor een ruigere situatie, 

zodat geen speciaal ruigtebeheer meer dient gevoerd te worden. 

 

 

Locatie WO2 

Huidig vegetatietype(s) Type 16 (Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 16 (Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type) 

Doelstelling Behoud soortenrijk grasland, maaitijdstip afstemmen op zaadzetting 

Rietorchis 

Vorig beheer 1x hooien per jaar, september 

In te stellen beheer 1x hooien per jaar, september 

Bespreking Hoewel deze zone als grasland niet optimaal ontwikkeld is, is ze 

behoorlijk rijk. Gezien de vondst van Rietorchis in het grasland,  kan 

het maaibeheer in de huidige vorm (1x/jaar in september) verdergezet 

worden. Ook de aanwezigheid van Heelblaadjes heeft baat bij dit 

maaibeheer. 
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Verkeersknooppunt Diegem (A201-Luchthaven): D1-D7 

 

 

Locatie D1 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Bijenorchis 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking Locatie D1 betreft een ruig grasland, met een sterk vervilte grasmat. 

Gezien de hoge potenties voor verschaling en de aanwezigheid van 

Bijenorchis in hetzelfde perceel,wordt aangeraden het ruigtebeheer om 

te zetten in een verschralingsbeheer, rekening houdend met de 

bloeiperiode van Bijenorchis. Een eerste maal dient daartoe gemaaid te 

worden vanaf midden juli, een tweede maaibeurt kan volgen in 

september om het grasland meer te verschralen. 

 

 

Locatie D2 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgang naar 

type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Bijenorchis 

Vorig beheer 1x hooien per jaar, juli 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking Vermeldenswaardig is het voorkomen van Bijenorchis. De 

maaiperiode dient op deze soort afgestemd te worden, dus maaien met 

afvoer dient te gebeuren na de zaadzetting van deze soort (vanaf 

midden juli). Gezien het grasland nog een vrij hoge productie heeft, 

kan een tweede maaibeurt eind september-begin oktober volgen. 

 

 

Locatie D3 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 26 (Muurpeper-Zandmuur-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking D3 is een zeer bloemrijke zone. Het huidig beheer kan verdergezet 

worden (2x hooien per jaar, mei en september) voor het behoud van 

het huidige type en doeltype. 
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Locatie D4 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling) 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking Het grasland  heeft een dikke, vervilte mat. De biologische waarde 

ervan is erg gering en bovendien is het ruigtebeheer moeilijk uit te 

voeren (het betreft slechts een kleine ruigtestrook). Daarom wordt 

voorgesteld geen ruigtebeheer uit te voeren, maar het grasland te 

verschralen zoals gebeurt bij de rest van het perceel, d.i. een 

hooibeheer van 2x per jaar in mei en september. 

 

 

Locatie D5 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgang naar 

type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking Het huidig beheer kan behouden blijven. Hoewel de vegetatie nog vrij 

ruig is, zal een verder verschralingsbeheer zorgen voor de 

ontwikkeling van het doeltype. 

 

 

Locatie D6 

Huidig vegetatietype(s) Type 16 (Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 16 (Moerasrolklaver-Egelboterbloem-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Bijenorchis 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking Het grasland is vrij gevarieerd met op de hogere delen veel Margriet; 

op de lagere delen werd Bijenorchis aangetroffen. Door het huidige 

maaibeheer (1e maaibeurt mei) krijgt deze geen kans om zaad te 

vormen. Daarom wordt voorgesteld de 1e maaibeurt te verlaten tot 

midden juli, een 2e maaibeurt kan dan volgen vanaf eind september. 
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Locatie D7 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgang naar 

type 23 (Klein streepzaad-Duizendblad-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking D7 is een reeds vrij schraal grasland. Een verderzetting van het 

huidige beheer is daarom aangewezen (2x hooien per jaar, mei en 

september). 
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 Verkeersknooppunt Machelen (E19-Antwerpen): M1-M7 

 

 

Locatie M1 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 onbekend 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling) 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking M1 betreft een weinig bloemrijke ruigte, die beïnvloed wordt door 

beschaduwing door de langsliggende bruggen. Een ruigtebeheer voor 

het grasland is daarom niet aangewezen, vermits het grasland reeds 

van nature een ruig aspect heeft door de beschaduwing. Een 

maaibeheer van 2x hooien per jaar, mei en september is daarom 

aangewezen. 

 

 

Locatie M2 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar 

type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 onbekend 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking Het grasland is vrij ruig en heeft een dichte grasmat door het hoog 

aandeel aan Gewone glanshaver. Een verderzetting van het huidige 

verschralingsbeheer (2x hooien per jaar, mei en september) is dan ook 

aangewezen. 

 

 

Locatie M3 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type)  

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking Het grasland is zeer bloemrijk; Margriet bepaalt het bloemaspect. Een 

verderzetting van het huidige verschralingsbeheer (zonder een 

ruigtebeheer toe te passen langs het struweel) verdient de voorkeur. 
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Locatie M4 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 27 (Grote klaproos-Gewone raket-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking Locatie M4 heeft een hoge bloemenrijkdom. Een toepassing van het 

huidige beheer in de toekomst is daarom aangewezen. Wel is dit 

grasland reeds vrij schraal, zodat eventueel na een aantal jaren 

verschralingsbeheer (2x hooien per jaar, mei en september) de 

maaidatum kan aangepast worden, waarbij de 1e maaibeurt verlaat kan 

worden naar juni. Dit moet door monitoring echter opgevolgd worden. 

 

 

Locatie M5 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar 

type 6 (Zevenblad-Ridderzuring-type) 

Vegetatietype 1999 Type 10 (Geel nagelkruid-Schaduwgras-type) 

Doeltype Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 1x hooien per jaar, september 

In te stellen beheer 1x hooien per jaar, september 

Bespreking De locatie betreft een ruigte met een dikke, vervilte grasmat. In de 

nabijheid komt struweel voor. Aangezien het grasland ook nog eens 

beschaduwd wordt door bruggen, zijn de potenties vrij laag voor de 

ontwikkeling van een bloemrijk grasland. Daarom wordt de huidige 

maaiperiode en –frequentie aangehouden (1x hooien per jaar, 

september). 

 

 

Locatie M6 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar 

type 6 (Zevenblad-Ridderzuring-type) 

Vegetatietype 1999 onbekend 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling) 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking M6 is gelegen in een smalle ruigtezone, die aansluit op struweel. 

Gezien het talud zeer smal is en tevens aansluit bij struweel dat al voor 

een verruiging van het grasland zorgt (beschaduwing, bladval, enz.), 

wordt geopteerd om geen ruigtebeheer uit te voeren op dit perceel en 

voor een verdere verschraling d.m.v. een hooibeheer te zorgen (2x 

hooien per jaar, mei en september). 
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Locatie M7 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 onbekend 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling) 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking Het grasland is een vrij ruig grasland, dat een hoog aandeel aan 

ruigtesoorten heeft. Daarom wordt een verder verschralinsgbeheer 

voorgesteld, met een hooibeheer van 2x hooien per jaar in mei en 

september. 

 

Afrit Vilvoorde: V1 

 

 

Locatie V1 

Huidig vegetatietype(s) Type 6 (Zevenblad-Ridderzuring-type) met overgang naar type 21 

(Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 6 (Zevenblad-Ridderzuring-type) 

Doeltype Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 1x hooien per jaar, september 

In te stellen beheer 1x hooien per jaar, september 

Bespreking Het betreft een vrij ruig grasland, dat een hoog aandeel aan 

ruigtesoorten heeft. De productie is vrij hoog. Daarom wordt 

voorgesteld om het huidige beheer verder te zetten. Omwille van 

praktische redenen (maaischema, oprit) wordt het maaibeheer slechts 

1x/jaar (september) uitgevoerd.  
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Wegvak Grimbergen-Vilvoorde: GR1-GR2 

 

 

Locatie GR1 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgang naar 

type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 onbekend 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 1x hooien per jaar, september 

In te stellen beheer 1x hooien per jaar, september 

Bespreking Er wordt voor het behoud van het huidige maairegime gekozen, omdat 

een verschraling vrij moeilijk uit te voeren is door een hogere 

maaifrequentie in te stellen. Indien enkel voor dit graslandperceel een 

tweede maaibeurt dient uitgevoerd te worden, zou dit de kostprijs doen 

oplopen. Bovendien zijn de potenties vrij gering voor bv. de 

ontwikkeling van Rode lijst-soorten.  

 

 

Locatie GR2 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar 

type 6 (Zevenblad-Ridderzuring-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 1x hooien per jaar, september 

In te stellen beheer 1x hooien per jaar, september 

Bespreking Het betreft een vrij smalle berm, met weinig potenties tot ontwikkeling 

naar hogere biologische waarden. Door de recente kappingen van 

struweel naast de berm is er een verstoring merkbaar in de berm zelf; 

een verdere uitvoering van het maaibeheer (1x hooien per jaar, 

september) zal echter voor een verdere verschraling van de berm 

zorgen. 

 



82 

 

 

   

 

 

Verkeersknooppunt Strombeek-Bever (A12-Antwerpen): S1-S4 

 

 

Locatie S1 

Huidig vegetatietype(s) Ruig type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) met overgang 

naar type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling) 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking De locatie betreft een ruigte op een vlak deel in een smalle zone. Het 

uitgevoerde ruigtebeheer draagt echter weinig bij tot de biologische 

waarde, temeer omdat de berm gedeeltelijk beschaduwd wordt door 

bomenrijen. Deze zorgen reeds voor een verhoogde voedselrijkdom 

van de berm door de bladval (en de beschaduwing verlaagt de 

bloemenrijkdom). Een aanpassing van het ruigtebeheer naar een 

maaibeheer van 2 maal hooien per jaar verdient daarom de voorkeur 

(juli en september). 

 

 

Locatie S2 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking Het perceel heeft reeds een hoge bloemenrijkdom. Daarom wordt een 

verderzetting van het huidige beheer (2x hooien per jaar, juli en 

september) voorgesteld. 

 

 

Locatie S3 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling) 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking De locatie betreft een vrij bloemrijke ruigte naast struweel. Gezien er 

in de buurt van het struweel reeds van nature ruigere omstandigheden 

voorkomen, wordt geopteerd om geen ruigtebeheer toe te passen in het 

grasland. Een maaibeheer van 2x hooien per jaar in juli en september 

is meer aangewezen. Gezien de voorgaande kenmerken zal bij dit 

beheer reeds voldoende ruigte aanwezig zijn om voor een variatie in 

het graslanperceel te zorgen. 
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Locatie S4 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking Het grasland is reeds zeer bloemrijk en vrij schraal. Daarom wordt een 

verderzetting van het huidige beheer (2x hooien per jaar, juli en 

september) voorgesteld. 

 

 

Afrit Wemmel: WE1-WE2 

 

 

Locatie WE1 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type), lokaal type 20 

Vegetatietype 1999 Type 19 (Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking De locatie is een grasland met een hoge bloemenrijkdom. Gezien het 

beheer uitgevoerd wordt met 2x hooien per jaar en reeds start vanaf 

mei, wordt een verdere verschraling verkregen indien dit hooibeheer 

verdergezet wordt. 

 

 

Locatie WE2 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 20 (Gevlekte rupsklaver-Klein hoefblad-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, mei en september 

Bespreking Het grasland is nog vrij ruig. Daarom wordt voorgesteld om het 

optimale verschralingsbeheer (2x hooien per jaar, mei en september) 

verder te zetten. 
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Afrit Asse: A1-A3 

 

 

Locatie A1 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 onbekend 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Graslathyrus 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, juni en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking Een zeldzame (Rode lijst)soort in het grasland betreft Graslathyrus. 

Gezien deze op het tijdstip van de 1e huidige maaibeurt nog volop in 

bloei is en dus eigenlijk geen kans krijgt om zaad te vormen, wordt 

voorgesteld om de 1e maaibeurt te verlaten naar juli. De tweede 

maaibeurt kan dan in september volgen. 

 

 

Locatie A2 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) met overgang naar 

type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 onbekend 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, juni en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juni en september 

Bespreking He grasland heeft een vrij hoog aandeel aan grassen, waaronder 

Gestreepte witbol en Gewone glanshaver. Een verdere verschraling 

door verderzetting van het huidige maaibeheer (2x hooien per jaar, 

juni en september) is daarom aangewezen. 

 

 

Locatie A3 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 onbekend 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, juni en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juni en september 

Bespreking Door de nabijheid van struweel, is de invloed merkbaar op de soorten 

in het grasland: er komen vrij veel ruigtesoorten voor. Daarom wordt 

voorgesteld om hier geen extra ruigtebeheer toe te passen, maar een 

verder verschralingsbeheer uit te voeren van 2 maal hooien per jaar in 

juni en september. 
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Verkeersknooppunt Groot-Bijgaarden (E40-Oostende): G1-G4 

 

 

Locatie G1 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 23 (Klein streepzaad-Duizendblad-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Graslathyrus 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien, september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking De ruigte heeft een hoog aandeel aan Gewone glanshaver. Hierdoor is 

een zeer dichte grasmat aanwezig. Gezien de zeer hoge potenties voor 

Graslathyrus (komt reeds in de nabijheid voor), is een stopzetting van 

het ruigtebeheer wenselijk. Een hooibeheer van 2x per jaar in juli en 

september is optimaal voor de mogelijke zaadzetting van Graslathyrus 

en de ontwikkeling van een bloemrijker graslandtype. 

 

 

Locatie G2 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 23 (Klein streepzaad-Duizendblad-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Graslathyrus 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, juni en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking Het grasland heeft een vrij ruig aspect en een gesloten grasmat van 

o.m. Gewone glanshaver. Een aanpassing van het maaitijdstip kan 

ervoor zorgen dat Graslathyrus (die op het talud lokaal aanwezig was, 

maar niet in het PQ) voldoende zaad kan zetten (het grasland wordt nu 

reeds gemaaid in juni, wanneer de soort nog in volle bloei staat). Een 

maaifrequentie van 2 maal per jaar in juli en september is ideaal om 

deze doelstelling te bereiken. 

 

 

Locatie G3 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Graslathyrus 

Vorig beheer 1x/3 jaar hooien, september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking De locatie betreft een ruigte met boomopslag. Graslathyrus komt op 

het nabijgelegen talud voor, zodat een ruigtebeheer hier biologisch 

minder waardevol is dan de instelling van een hooibeheer ten voordele 

van deze soort. Een hooibeheer van 2x hooien per jaar in juli en 

september verdient daarom de voorkeur. 
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Locatie G4 

Huidig vegetatietype(s) Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doeltype Type 14 (Scherpe boterbloem-Rode klaver-type) 

Doelstelling Maaibeheer en –tijdstip afstemmen op doeltype (verschraling), 

maaitijdstip afstemmen op zaadzetting Graslathyrus 

Vorig beheer 2x hooien per jaar, juni en september 

In te stellen beheer 2x hooien per jaar, juli en september 

Bespreking Het betreft een zeer bloemrijk grasland met een hoog soortenaantal, 

waaronder het voorkomen van Graslathyrus (Rode lijst-soort) in een 

hoog aandeel. Lokaal is er verstoring merkbaar, door het voorkomen 

van Akkerdistel. Wellicht zijn deze verruigingsplaatsen ontstaan door 

het oprijden van het talud voor maaiwerkzaamheden. Daarom zou bij 

een beheer in de toekomst het talud langs de kant van het struweel 

dienen opgereden te worden, aangezien de vegetatie hier reeds meer 

verruigd is en weinig bijkomende schade of verstoring zal aanrichten. 

Gezien Graslathyrus op het moment van de 1e huidige maaibeurt nog 

volop in bloei staat, dient de 1e maaibeurt verlaat te worden naar juli, 

zodat deze soort voldoende zaad kan vormen. De tweede maaibeurt 

kan in september plaatshebben. 

 

 

Wegvak Dilbeek: DI1 

 

 

Locatie DI1 

Huidig vegetatietype(s) Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Vegetatietype 1999 Type 6 (Zevenblad-Ridderzuring-type) 

Doeltype Type 21 (Fijne kervel-Gewone glanshaver-type) 

Doelstelling Behoud graslandtype met verdere verschraling 

Vorig beheer 1x hooien per jaar, september 

In te stellen beheer 1x hooien per jaar, september 

Bespreking Het grasland is ruig met een hoog aandeel aan Gewone glanshaver en 

ruigteindicatoren. Omwille van een aantal praktische redenen (ligging 

in een maaischema van 1x/jaar) en de geringe potenties, wordt 

geopteerd om het huidig beheer aan te houden (1x hooien per jaar, 

september). 
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5.4.2 Overzicht van de beheersmaatregelen 

 

In tabel 14 wordt een overzicht gegeven van de beheersmaatregelen (grasbermen). Hoewel niet voorzien, werd waar mogelijk, het beheer niet alleen voor het 

perceel met het PQ, maar voor het volledige complex besproken (in de tabel aangegeven met “Toe te passen op …”. Op deze manier kan een coherent 

beheersplan opgesteld worden zonder hiaten. 

 

Tabel 14. Overzicht van de beheersmaatregelen. De aangepaste beheersmaatregelen t.o.v. het beheersplan van 1999, worden in het rood aangeduid. 

 
Lokatie Codering 1999 Codering 

2004 

Beheer (oud) Beheer (nieuw) Toe te passen op 

   Maatregel Frequentie Periode Maatregel Frequentie Periode  

Dilbeek  Dilbeek-R7 DI1 Maaibeheer 1x/jaar september Maaibeheer 1x/jaar september Grazige taludbermen 

Groot-Bijgaarden GB-LA2 G1 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Groot-Bijgaarden GB-LA2 G2 Maaibeheer 2x/jaar juni en september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Groot-Bijgaarden GB-LV8 G3 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Groot-Bijgaarden GB-LV8 G4 Maaibeheer 2x/jaar juni en september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Asse - A1 Maaibeheer 2x/jaar juni en september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Asse - A2 Maaibeheer 2x/jaar juni en september Maaibeheer 2x/jaar juni en september Volledig perceel 

Asse - A3 Maaibeheer 2x/jaar juni en september Maaibeheer 2x/jaar juni en september Volledig perceel 

Wemmel Wemmel-L3 WE1 Maaibeheer 2x/jaar mei en september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Grazige taludbermen  

Wemmel Wemmel-R2 WE2 Maaibeheer 2x/jaar mei en september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Grazige taludbermen  

Strombeek-Bever Strombeek-RA2 S1 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Strombeek-Bever Strombeek-RA2 S2 Maaibeheer 2x/jaar juli en september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Strombeek-Bever Strombeek-

RA6b 

S3 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Strombeek-Bever Strombeek-RA6 S4 Maaibeheer 2x/jaar juli en september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Grimbergen-

Vilvoorde 

Ma-Str-L17 GR1 Maaibeheer 1x/jaar september Maaibeheer 1x/jaar september Rest van perceel 

Grimbergen-

Vilvoorde 

Ma-Str-R14 GR2 Maaibeheer 1x/jaar september Maaibeheer 1x/jaar september Rest van perceel 

Vilvoorde Ma-Str-L8 V1 Maaibeheer 1x/jaar september Maaibeheer 1x/jaar september Rest van perceel 

Machelen - M1 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Percelen met ruigtebeheer 

Machelen - M2 Maaibeheer 2x/jaar mei en september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Grazige taludbermen  

Machelen Machelen-RA8 M3 Ruigtebeheer (maaien) 

Maaibeheer 

1x/3 jaar 

2x/jaar 

september 

mei en september 

Maaibeheer 

Maaibeheer 

2x/jaar 

2x/jaar 

mei en september 

mei en september 

Percelen met ruigtebeheer 
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Machelen Machelen-RV10 M4 Maaibeheer 2x/jaar mei en september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Grazige taludbermen 

Machelen Machelen-

LV7gras 

M5 Maaibeheer 1x/jaar september Maaibeheer 1x/jaar september  

Machelen Machelen-LA11 M6 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Percelen met ruigtebeheer 

Machelen Machelen-LA11 M7 Maaibeheer 2x/jaar mei en september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Grazige taludbermen 

Diegem Diegem-RA8 D1 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Diegem Diegem-RA8 D2 Maaibeheer 1x/jaar juli Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Diegem Diegem-RA2 D3 Maaibeheer 2x/jaar mei en september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Volledig perceel 

Diegem Diegem-LA10 D4 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Volledig perceel 

Diegem Diegem-LA10 D5 Maaibeheer 2x/jaar mei en september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Volledig perceel 

Diegem Diegem-RA5 D6 Maaibeheer 2x/jaar mei en september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Volledig perceel 

Diegem Die-Zav-RV6 D7 Maaibeheer 2x/jaar mei en september Maaibeheer 2x/jaar mei en september Volledig perceel 

Diegem-Zaventem Die-Zav-B WO1 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 1x/jaar september Volledig complex 

Zaventem-Centrum 

Diegem-Zaventem Die-Zav-B WO2 Maaibeheer 1x/jaar september Maaibeheer 1x/jaar september Volledig complex 

Zaventem-Centrum 

Kraainem Woluwe-LV4 K1 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Grote graslandpercelen 

binnencirkel, W-deel 

Kraainem Woluwe-LV4 K2 Maaibeheer 2x/jaar juli en september Maaibeheer 2x/jaar juli en september Grote graslandpercelen 

binnencirkel, W-deel 

Kraainem Woluwe-RV6b K3 Ruigtebeheer (maaien) 1x/3 jaar september Maaibeheer 1x/jaar september Grote graslandpercelen 

binnencirkel, ZO-deel 

Kraainem Woluwe-RV6b K4 Maaibeheer 1x/jaar september Maaibeheer 1x/jaar september Grote graslandpercelen 

binnencirkel, ZO-deel 

Kraainem Woluwe-RA10b K5 Maaibeheer 1x/jaar september Maaibeheer 2x/jaar juni en september 

gedurende 5 jaar, 

nadien juli en 

september 

Grote graslandpercelen 

binnencirkel, NO-deel 

Kraainem Woluwe-RA10b K6 Maaibeheer 1x/jaar september Maaibeheer 2x/jaar juni en september 

gedurende 5 jaar, 

nadien juli en 

september 

Grote graslandpercelen 

binnencirkel, NO-deel 

Zuid Wezembeek-LA3 Z1 Maaibeheer  

Ruigtebeheer (maaien) 

1x/jaar 

1x/3 jaar 

september 

september 

Maaibeheer  

 

1x/jaar september 

 

Wegvak Wezembeek-

Oppem 
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6. Monitoring 
 

6.1 Definities 
 

In vele gevallen wordt het begrip monitoring verkeerdelijk gebruikt. Zo wordt een herhaalde 

inventarisatie tegenwoordig vaak onterecht monitoring genoemd. Daarom worden volgende 

definities geformuleerd (Olmen et al. 2000): 

Een inventarisatie omvat het verzamelen van een set van kwantitatieve of kwalitatieve 

gegevens aan de hand van een gestandaardiseerde procedure, maar zonder enige 

veronderstelling met betrekking tot wat men verwacht te vinden. Vaak wordt een inventarisatie 

herhaald in de tijd, teneinde een tijdsreeks te kunnen opbouwen en zo variabiliteit en 

periodiciteit in een systeem te kunnen detecteren.  

Monitoring is het periodiek, herhaald waarnemen en gestandaardiseerd beschrijven van 

parameters met als doel de overeenkomst met of de mate van afwijking van vooropgezette 

normen vast te stellen. In dit geval gaat het altijd om een herhaalde verzameling van gegevens 

doorheen de tijd. 

 

 

6.2 Continue opvolging van het beheer 
 

De evaluatie van het beheersplan voor de R0 moet eerst en vooral een zeker permanent en 

regelmatig karakter hebben. Dit laat toe om te toetsen of de vegetaties in een bepaalde zone zich 

effectief ontwikkelen in de richting van het beoogde natuurdoeltype. Ook kan het aantreffen van 

bepaalde (zeldzame) soorten er toe leiden om het beheer bij te sturen. 

De opvolging van het beheer houdt in dat op regelmatige tijdstippen van nabij de evolutie en de 

effecten van het beheer bekeken worden. In de praktijk komt dit neer op een inventarisatie van 1 à 

2 maal per jaar van de vegetatie en de plantensoorten op welbepaalde plaatsen. De zones met Rode 

lijst-soorten zouden hier zeker jaarlijks dienen geïnventariseerd te worden. De andere zones 

kunnen regelmatig opgevolgd worden mits hiervoor voldoende financiële middelen, personeel of 

vrijwilligers beschikbaar zijn (zie verder). 

 

Dez regelmatige opvolging kan gebeuren door gekwalificeerd personeel van de AWV of via 

uitbesteding. Gezien veranderingen in de vegetatie of de aanwezigheid van nieuwe soorten moet 

vastgesteld kunnen worden, is kennis van zowel vegetatie (bermtypes volgens Zwaenepoel 1998) 

als soortenkennis van planten een noodzakelijke voorwaarde. 

 

De regelmatige opvolging van het beheer kan voor de verkeerswisselaar te Strombeek-Bever (en 

omgeving) wellicht gebeuren door de Nationale Plantentuin van België. Momenteel wordt reeds 

een aantal zones in detail gevolgd door Guido Rappé en zou deze de opvolging van de bermen in 

de omgeving voor zijn rekening willen nemen. Wegens het botanisch belang van de bermen te 

Strombeek-Bever zou een permanente evaluatie van het gevoerde beheer door deze instantie 

kunnen gebeuren. Gezien de delicaatheid van het maaibeheer (Rode-lijst-soorten!), zou deze 

instantie kunnen verwittigd worden om ter plaatse aanwezig te zijn op de dag van de 

maaiwerkzaamheden.  
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6.3 Wetenschappelijke monitoring 
 

Een wetenschappelijke monitoring wordt als ondersteuning gezien van de permanente 

opvolging van de bermen en van het gevoerde beheer. 

 

6.3.1 Doelstelling 

 

Om de ontwikkelingen in het beheer van de bermen op termijn te kunnen volgen, is het 

noodzakelijk de effecten van het voorgestelde beheer op te volgen. Hiertoe is een 

monitoringprogramma noodzakelijk. 

 

Doelstellingen van dergelijke monitoring zijn: 

 

- Het vastleggen van de ontwikkeling van flora en fauna om een idee te krijgen van de 

functie als migratieroutes van de bermen op langere termijn. 

- Leveren van basisinformatie die gebruikt kan worden bij aanleg, inrichting en beheer 

van bermen. De monitoringgegevens moeten toelaten om het beheer, indien nodig, 

periodiek bij te sturen. 

- Het vervullen van een signaleringsfunctie bij het vaststellen van veranderingen in 

flora en fauna. 

 

6.3.2 Methodiek: algemeen 

 

Men kan maar van monitoring spreken indien de gegevens keer op keer op dezelfde manier 

worden verzameld. Het noteren van min of meer toevallige waarnemingen is dus geen 

monitoring. Daarnaast moet men zich ervan bewust zijn dat zowel de intensiteit als de 

frequentie van de monitoring een belangrijke invloed hebben op de betrouwbaarheid en 

bruikbaarheid van de gegevens. Een laatste maar zeer belangrijke stap in het volledige proces 

van monitoring is de analyse en presentatie van de gegevens. Reeds bij het opzetten van het 

veldprotocol moet worden nagedacht over deze verwerking en rapportage, dit om te 

vermijden dat een heleboel gegevens niet kunnen worden geanalyseerd en/of gepresenteerd, 

doordat ze op een foutieve wijze verzameld werden. 

Om al deze redenen is monitoring een activiteit die standaard opgebouwd is uit een aantal op 

elkaar volgende stappen (Olmen et al. 2000): 

1. definiëring van de doelstelling 

2. uitwerken van de methode voor monitoring 

3. verzamelen van de gegevens 

4. analyse van de verzamelde gegevens 

5. interpretatie van de resultaten 

6. waarmaken van de doelstelling 

 

Enkel een doorgedreven observatie over een langere tijdsperiode (toch zeker 5 tot 10 jaar) zal 

toelaten om echte trends te onderscheiden. Jaarlijkse monitoring kan dus zinvol zijn, maar dit 

moet zeker geen jaarlijkse analyse en bespreking impliceren.  

 

Indien men aandachtssoorten wil monitoren met als doel het beheer te evalueren, is het 

noodzakelijk om minstens gegevens te verzamelen met betrekking tot relatieve aantallen of 

het voorkomen van populaties in duidelijk te onderscheiden habitatplekken. Het beperken van 

de monitoring tot het verzamelen van informatie omtrent aan- of afwezigheid zou niet kunnen 

helpen tot het bijsturen van het beheer. 
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6.3.3 Methodiek voor de monitoring van de bermen van de R0 

 
6.3.3.1 Meetnetontwerp 

 

In tabel 15 is aangegeven welke doelparameters moeten worden gemeten. Hiermee worden de 

uitgangspunten voor de te ontwikkelen natuurwaarden bepaald (uitgangssituatie: toestand 

onmiddellijk na het treffen van maatregelen). 

 

Eerst komt het vastleggen van de doelparameters vóór en ná inrichting aan de orde. Hiermee 

wordt later “bijsturen” in het beheer mogelijk gemaakt. 

Bij de monitoringsfrequentie wordt het jaar ten opzichte van de uitvoering van maatregelen 

genoemd: 

• T = -1  jaar vóór uitvoering van maatregelen (huidige toestand) 

• T = 0   jaar van uitvoering van maatregelen (uitgangsituatie) 

• T = 1   1 jaar ná uitvoering van maatregelen 

• T = 2   2 jaar ná uitvoering van maatregelen 

• etc. 

 

In de onderstaande paragraaf worden de verschillende te monitoren parameters thematisch 

(flora, fauna,…) behandeld.  

 

Vegetatie 

Om inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen de beheersmaatregelen van de bermen 

kunnen de veranderingen in de samenstelling van de vegetatie worden onderzocht.  

Dit vegetatiemeetnet kan voor een groot aantal doelen worden ingezet: 

 

•  De effectiviteit van het gevoerde beheer kan worden gevolgd. 

• Omdat de soortensamenstelling van de vegetaties een afgeleide is van 

milieuomstandigheden, kunnen de veranderingen van de vegetatie vertaald worden naar 

bijvoorbeeld eutrofiëring. 

Een deel van de meetpunten kan ook worden gebruikt voor een regionaal   vegetatiemeetnet, 

waarmee trends kunnen worden onderzocht.  

•  Omdat de vegetatiestructuur voor dieren van groot belang is, kunnen er indirect ook 

uitspraken worden gedaan over de ontwikkelingen van de fauna. 

 

Ten behoeve van de verdere opvolging van het voorgestelde beheer in de toekomst, zullen de 

uitgezette en geïnventariseerde PQ’s de basis vormen. Het opvolgen van plantensoorten en 

hun bedekking in proefvlakken met de bepaling van het vegetatietypes (bermtype volgens 

Zwaenepoel 1998), laat toe om een beter zicht te krijgen op de specifieke veranderingen in de 

vegetatie in bepaalde percelen of zones. 

Gegevens van het huidig beheer zijn voorhanden in de studie van AWV (2000). Daarnaast 

werden 40 PQ’s van de vegetatie opgenomen (Tansley-schaal), waarvan de locatie bekend is. 

De meetpunten werden m.b.v. gps exact op kaart vastgelegd. 

Door na 3 jaar deze PQ’s van de vegetatie (volgens een zelfde methodiek: gebruik van 

Tansley-schaal en zelfde proefvlakgrootte, opnameperiode mei-juni) weer op te nemen, kan 

gedurende verschillende jaren de evolutie van het gevoerde beheer gemaakt worden. Voor elk 

perceel werd tevens een duidelijke doelvegetatie vooropgesteld, zodat de latere evaluatie 

hierop kan afgewogen worden. Nadien heeft men dan een duidelijk beeld van het effect van 

het voorgestelde beheer op de vegetatie en kan, indien noodzakelijk, dit beheer bijgestuurd 

worden. 

 

Fauna 

Bepaalde diergroepen, zoals o.m. sprinkhanen, spinnen en loopkevers kunnen mee 

opgenomen worden in de monitoring. Voor het monitoringprogramma van de fauna 

verwijzen we naar het onderzoek van de ongewervelden langs de R0 (2004). 
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6.3.3.2 Uitvoering en planning monitoring 

 

De uitvoering van een dergelijk monitoringprogramma kan uitgevoerd worden door 

wetenschappelijke instanties of studiebureaus. In dit monitoringprogramma dienen minstens 

soortenselectie, aantal en methodiek van tellingen en verwerkingsprocedure vermeld te 

worden. De opvolging van deze soortsgroepen zal mede afhankelijk zijn van de 

beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel of zal projectafhankelijk zijn (zoals projecten 

omtrent monitoring aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen). 

De opvolging dient zeker gecontinueerd te worden gedurende meerdere jaren. Optimaal is een 

periode van 10 jaar, aangezien dan over een langere periode de beheersvoorstellen kunnen 

geëvalueerd worden. Om de 3 jaar (vermits monitoring om de 3 jaar kan gebeuren) kan dan 

een evaluatie van het beheer gebeuren, en kan een eventuele bijstelling van het gevoerde 

beheer voorgesteld worden op basis van de resultaten van de monitoring. 

 

Volgende rapportages worden uitgevoerd: 

In T = 3 en 6 (na uitvoering van maatregelen) worden in principe tussentijdse evaluaties 

uitgewerkt om het beheer bij te kunnen sturen (bijvoorbeeld aanpassingen van maairegimes, 

beheer en dergelijke). 

Normaal vindt in T = 10 de eindevaluatie plaats.  

 

Tabel 15. Monitoring van de vegetatie. 

 
T = -1   jaar vóór uitvoering van maatregelen (huidige toestand) 

T = 0   jaar van uitvoering van maatregelen (uitgangsituatie) 

T = 1   1 jaar ná uitvoering van maatregelen 

T = 2   2 jaar ná uitvoering van maatregelen 
 

Parameter Monitoringsfrequentie Meetfrequentie Meetmethode 
Soortensamenstelling PQ’s 4x: T=0, 3, 6, 10 1 meting per meetseizoen (bij 

voorkeur mei-juni), waarbij de 

meeste informatie over 

kenmerkende/indicatieve soorten 

en doelsoorten kan verzameld 

worden 

Bepaling van presentie 

en abundantie van 

plantensoorten per PQ 

volgens Tansley 

Vegetatietype 4x: T=0, 3, 6, 10 1 bepaling per meetseizoen Bepaling a.h.v. PQ’s 

volgens bermtypologie 

Zwaenepoel (1998) 

Oppervlakte gemaaid (ha) Eenmalig T=0, wijzigingen 

registreren 

1 meting per jaar, na maaiperiodes 

(oktober) 

Oppervlaktemeting in 

terrein, vergelijking via 

GIS-kartering 

Maairegime (aantal 

maaibeurten/jaar) 

Eenmalig T=0, wijzigingen 

registreren 
1 meting per jaar, tijdens of na 

maaiperiodes  
Bepaling tijdstip door 

terreincontrole 

Maaitijdstip Eenmalig T=0, wijzigingen 

registreren 
1 meting per jaar, tijdens of na 

maaiperiodes  
Bepaling tijdstip door 

terreincontrole 

 
Van belang bij de uitvoering van de beheersmaatregelen is de monitoring en opvolging van het 

gevoerde beheer. Op basis van de reeds uitgevoerde maaiwerkzaamheden langs de R0 bleek dat heel 

wat werken niet volgens het bestek zijn verlopen. Een nauwgezette controle kan dit voorkomen. 

Indien tijdens de werken zelf geen controle kan uitgevoerd worden, dient dit vlak na de werken te 

gebeuren. Eventuele tekortkomingen kunnen dan tijdig gecorrigeerd worden. 
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