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Waarom een nieuwe 

inventarisatiemethode ?

� Vraag van Dpt Mobiliteit & Openbare Werken 

� vnl. voor gewestwegen en autosnelwegen

� bestaande inventarisatie-methodes: te moeilijk, niet 
omvattend genoeg (geografisch, typologisch, ecologisch)

� vertaling naar uitvoering vh beheer: te complex en 
daardoor niet haalbaar

� rechtstreekse link met beheerevaluatie

� Methode ook bruikbaar voor beheerders van rivieren en 
kanalen:  De Vlaamse Waterweg NV



Doel

� Inventarisatie van dijken en wegbermen i.f.v. beheer en 
beheerevaluatie 

� Conform vereisten van goedgekeurde natuurbeheerplannen 
(Agentschap Natuur & Bos)



Vereisten voor een goede typering

� Vegetatie

� soortensamenstelling

� productie   
graslanden

Uit: Bax & Schipper 1997



Vereisten voor een goede typering

� Vegetatie

� soortensamenstelling

� productie 

� structuur  

grasland   ruigte struweel        bos (bomen)



Vereisten voor een goede typering

� Vegetatie

� soortensamenstelling

� productie 

� structuur

� schaalniveau  en configuratie 



Vereisten voor een goede typering

� Fauna

� soortensamenstelling: vaak niet haalbaar 

� habitatkenmerken

wilde bijen



Vereisten voor een goede typering

� Fauna

� soortensamenstelling

� habitatkenmerken
Bruin dikkopje



Vereisten voor een goede typering

� Ecologisch functioneren van bermen

� Ruimtelijke en abiotische kenmerken
� expositie en hellingsgraad 

� breedte en lengte

� bodem 

� Landschapsecologische kenmerken
� habitat-, relict- en bronfunctie

� verbindings- of corridorfunctie

� interactie met het omliggende landschap

� bermen als volwaardig natuurgebied



Vereisten voor een goede typering

� Ecologisch functioneren van bermen

� Landschapsecologische kenmerken
� habitat-, relict- en bronfunctie

� verbindings- of corridorfunctie

� interactie met het omliggende landschap

� bermen als volwaardig natuurgebied



Naar een nieuwe typologie 

� Twee sporen

� Gewoon bermbeheerplan : basiskartering
� karteren op basis van beheereenheden met harde grenzen

� geen volledige inventarisaties of opnames

� kennis van indicatorsoorten, gekoppeld aan een vaste 
typologie en ruimtelijke eenheden op kaart. 

� Natuurbeheerplan
� uitgebreid beheerplan in 5 fasen

� uitgebreid karteren: aanduiden van Europese Habitats (EH) 
en Regionaal belangrijke biotopen (RBB)

� minimum 25% vd oppervlakte = EH of RBB

� inventarisatiefiches per EH/RBB en beheereenheid

� beheerevaluatie: 6-jaarlijks adhv vegetatie-opnames



Basiskartering : voorbereiding

� Beheereenheden aanduiden: harde = “niet maaibare” grens

� oprit, brug, kruispunt, huis, bos, struweel, … 

� lijnen en vlakken aanduiden  in 4 structuurklassen

grasland – ruigte – struweel – opgaande houtige vegetatie

� Karteren van lijnen, vlakken, punten

� vlak: Breedte > 30m;  Oppervlakte > 400m²

� lijn: Lengte > 30 m 

� punt: kleiner dan afmetingen lijn/vlak

� 20 karteringseenheden



Basiskartering : voorbereiding 



Basiskartering : veld

vlakken of lijnen



Basiskartering : veld

Ruigten 
R1: Verstoord grasland duinriet, kruipertje, gewone raket, bijvoet, fijnstraal spp, kleine brandnetel, 

boerenwormkruid, kamille spp., varkensgras, akkerdistel, klein kaasjeskruid, teunisbloem 

spp., honingklaver spp., grote kaardebol, stinkende ballote, kompassla, zeepkruid, wilde 

reseda, ijle dravik, kleine ooievaarsbek, kruldistel, slangenkruid, klein hoefblad, akkerwinde, 

kweek, heermoes, grote klaproos, herderstasje, paarse dovenetel, perzikkruid, vogelmuur, 

akkerkool

R2: Verruigd grasland grote brandnetel, kleefkruid, ridderzuring, akkerdistel, speerdistel, gewone berenklauw, 

fluitenkruid, bramen, klit, Jacobskruiskruid, ijle dravik, dolle kervel, kweek, kropaar, 

haagwinde, zevenblad

R3: Brandnetelruigte dominante bedekking van grote brandnetel

R4: Natte ruigten moerasspirea, waterzuring, watermunt, wolfspoot, oeverzegge, grote en kleine lisdodde, 

grote egelskop, gele waterkers, gele lis, grote kattenstaart, poelruit, scherpe zegge, echte 

valeriaan, grote wederik, grote waterweegbree, gewone engelwortel, harig wilgenroosje, 

kattenstaart, koninginnenkruid, valse voszegge, moerasandoorn, tandzaad spp., pitrus, 

zeegroene rus, zwanenbloem, pluimzegge, moesdistel, kale jonker, geoord en gevleugeld 

helmkruid, liesgras, rietgras, riet

R5: Riet en rietruigte riet en soorten uit R4



Basiskartering : veld

H4

G2

S3

R2

R4

G3

H4



Basiskartering : veld (dijken)

Methode volgens  Vandevoorde, 2017

- Lijnen:  indicatief

- Waypoints:  duiden 

stukken aan met 

homogene delen/types 

binnen beheereenheid



Uitgebreide kartering : veld

vlakken of lijnen

EH en RBB: op basis van 

habitatsleutels en 

kenmerkende soorten

+ invullen van habitat/rbb-

fiches op niveau van 

beheereenheid



Uitgebreide kartering : veld
Graslanden EH/RBB     soorten/kenmerken                   dijken AWZ BWK



Kwalitatieve kenmerken  
- Landschapsecologische kenmerken/functies



Fauna

Type Breedte Reliëf Expositie Micro-reliëf Waterhuis-

houding

Houtige 

begroeiing

Grenst aan 

(ecologisch 

waardevol) 

Potentieel 

belangrijk voor

G3, G4, 

G5

>10m steile helling  

(>8%), holle 

weg

zuid, 

overwegend 

zon

bultig vochtig, 

droog

houtkant, 

haag,  

oude/dode 

boom

grasland,  

ruigte, bos

vlinders, 

sprinkhanen, 

andere 

ongewervelden

R3, R4 >10m zuid, 

overwegend 

zon

slenken nat solitaire 

struik

langsgracht, 

beek, poel, 

moeras

vlinders, 

sprinkhanen, 

andere 

ongewervelden, 

vogels

S1, S2, 

S3, S4

>10m steile helling  

(>8%), zachte 

helling  (<8%)

zuid, 

overwegend 

zon

droog solitaire 

struik, 

oude/dode 

boom

grasland,  

ruigte, bos

vlinders, 

sprinkhanen, 

andere 

ongewervelden, 

vogels

H1, H2, 

H3, H4

>25m grasland,  

ruigte, bos

ongewervelden, 

vogels

Inschatting van faunabelang

- A.d.h.v. combinaties van kwalitatieve kenmerken

- Bestaande of gerichte inventarisaties



Praktisch gebruik => beheerplan

type

type



Praktisch gebruik : voorbeeld sigmadijk



conclusies

Basis bermbeheerplan: het is nooit eenvoudig, maar nieuwe 
techniek is werkbaar

karteren heeft zijn beperkingen i.r.t. ecologie/natuur

andere functies, tijd en geld zijn altijd belangrijk

Natuurbeheerplan

enkel bij hoge natuurwaarden te verantwoorden + 
eenvoudige setting (bv. grote oppervlaktes schraalland die 
gemakkelijk te bereiken zijn en 1-2 x machinaal gemaaid 
kunnen worden

beheer bij terreinbeherende instanties met ervaring



Rapport : www.inbo.be

Evaluatie en optimalisatie van de inventarisatiemethodiek en de 

beheerevaluatie voor bermen en dijken

- afwegingskader beheer i.r.t. de karteereenheden

- beheerplannen

- beheerevaluatie


