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Inhoud presentatie

� Natuurrapport Lanaken (natuurverbindingen).

� Toelichting bermbeheerplan.

� Lokale afdeling van Natuurpunt:

� evaluatie en monitoring bermbeheer;

� begeleide wandelingen.

� Vrijwillige zwerfvuilopruimers:

� ‘ambassadeurs’ propere bermen;

� monitoring fauna en flora.

� Burgerjournalisten (HBVL):

� verslaggeving milieu en natuur.
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Natuurrapport Lanaken

� Cijfers en kaarten uit het Natuurrapport (PNC, maart 

2018):

� oppervlakte grondgebied is 5.903 ha;

� 2.342 ha of 40% heeft op het gewestplan een groene 

bestemming;

� 1.401 ha of 24% is opgenomen in Natura 2000.

� 2 natte en 3 droge natuurverbindingen die (deels) in 

de gemeente gelegen zijn.

� Bermen en taluds vormen een belangrijk onderdeel 

van deze natuurcorridors.

� Deze verbinden 3 regio’s: Haspengouw, Kempen en 

Maasland.
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Kaart bodemgebruik Kaart beleidsmatige afbakening 
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Bermbeheerplan Lanaken

� Vóór de opmaak van het bermbeheerplan werden 
de bermen 3 à 4 x per jaar geklepeld, zonder afvoer 
van het maaisel.

� Bermbeheerplan werd in 1997 door de Limburgse 
Intercommunale voor Milieubeheer opgemaakt.

� Enkel bermen in landelijke gebieden (buiten de 
dorpscentra) werden geïnventariseerd.

� Deze werden op een algemene kaart ingekleurd: 

� waardevolle bermen (groen);

� bermen in bebouwde kom (rood);

� bermen met een houtige begroeiing (bruin);

� smalle bermen in ruilverkaveling (geel). 
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Bermbeheerplan Lanaken

� Bepaling van de bermtypes gebeurde aan de hand 

van de methode van dr. A. Zwaenepoel.

� Plantensoorten en hun bedekkingsgraad (schaal van 

Tansley) werden per berm genoteerd.

� 16 verschillende bermtypes: types 14 en 20 zijn 

abundant. Types 11 en 35 komen lokaal voor.

� Per berm zijn meerdere bermtypes mogelijk.

� Maaidata en -frequentie zijn vaak typespecifiek, 

maar deze worden geclusterd.

� Praktische beheerkaart (GIS) voor de uitvoerder.
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Bermbeheerplan Lanaken
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11 Glad walstro – Ruige weegbree 24 Wilde marjolein – Vierzadige wikke

12 Schermhavikskruid – Vlasbekje 25 Vlasbekje – Sint-Janskruid 

14 Scherpe boterbloem – Rode klaver 27 Grote klaproos – Gewone raket

18 Witte klaver – Engels raaigras 28 Vogelmuur – Herderstasje

19 Veldlathyrus – Gulden sleutelbloem 29 Straatgras – Grote weegbree

20 Gevlekte rupsklaver – Klein hoefblad 31 Valse salie – Pluisjesmos

21 Fijne kervel – Gewone glanshaver 33 Liggend walstro – Mannetjesereprijs

23 Klein streepzaad – Duizendblad 35 Ruig haarmos – Zilverhaver
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Evaluatie en monitoring door Natuurpunt

� 2009: hoog tijd om het bermbeheer te evalueren!

� Het CBS besliste om de evaluatie uit te besteden 
aan een adviesbureau.

� Omschrijving van de opdracht:

� inventariseren van de bermen in beheer van de 
gemeente;

� analyse uitvoeren van het gevoerde bermbeheer en 
de invloed ervan op de bermen sinds de inventaris 
van 1997;

� beheermaatregel(en) voor de bermen opmaken met 
kostenraming;

� voorstel formuleren voor de monitoring van een aantal 
Rode Lijstsoorten (planten en insecten).
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Evaluatie en monitoring door Natuurpunt

� Kostprijs voor deze studie was te hoog � op zoek 
naar een goedkoper alternatief.

� Natuurpunt Lanaken werd hierover aangesproken.

� Zij namen de opdracht aan en samen met hen werd 
een afsprakennota opgemaakt.

� Hierin werden de modaliteiten op het vlak van 
financiering (vergoedingen), ondersteuning en 
communicatie vastgelegd. 

� Omwille van de beperkte mankracht werd maar een 
deel van de initiële opdracht uitgevoerd. 

� Enkel waardevolle bermen werden geïnventariseerd 
en het beheer ervan geëvalueerd.
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Evaluatie en monitoring door Natuurpunt

� De volgende bermen werden onderzocht: 
� Geulerweg-Herbricht (Neerharen);

� Hocht (Neerharen);

� Montaigneweg (Lanaken);

� Industrieweg-Europark (Lanaken);

� Neergellikerweg (Lanaken);

� Kanaalweg (Gellik);

� Driebunders (Gellik);

� Kewithdreef (Gellik);

� Kounterstraat (Gellik);

� Kompveldstraat (Veldwezelt)

� Heirbaan (Rekem);

� Boomgaardstraat (Rekem);

� Daalbroekstraat (Rekem);

� Molenbergstraat (Rekem);

� Heidestraat (Rekem).
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Evaluatie en monitoring door Natuurpunt
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Neergelllikerweg (Lanaken)

Daalbroekstraat (Rekem)

Kanaalweg (Gellik)

Kounterstraat (Lanaken) Geulerweg (Neerharen)

Kompveldweg (Veldwezelt)
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Evaluatie en monitoring door Natuurpunt
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Code Naam Bermtype Voorstel beheer

LA07 Montaigneweg 21 2 x maaien: 15/07-15/08 en 15/10-15/11

LA09 Neergellikerweg 14 1 x maaien: 15/10-15/11

2 x maaien: 15/06-15/07 en 15/10-15/11 

(= 1 m-strook langs fietspad)

GE05 Kounterstraat 14 2 x maaien: 15/06-15/07 en 15/10-15/11

RE03 Daalbroekstraat 12 2 x maaien: 15/06-15/07 en 15/10-15/11

RE04 Heidestraat 33 2 x maaien: 15/06-15/07 en 15/10-15/11

NE01 Geulerweg-Herbricht 20 2 x maaien: 15/06-15/07 en 15/10-15/11

Beheertabel uit bermbeheerplan (1997).
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Evaluatie en monitoring door Natuurpunt
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Code Naam Bermtype Voorstel beheer

LA07 Montaigneweg 23 2 x maaien: 15/06-15/07 en 15/10-15/11

LA09 Neergellikerweg 24 1 x maaien: 15/10-15/11

2 x maaien: 15/05-15/06 en 15/10-15/11 

(= 1 m-strook langs fietspad)

GE05 Kounterstraat 14 2 x maaien: 15/06-15/07 en 15/10-15/11

RE03 Daalbroekstraat 12-18 1 x maaien: 15/10-15/11 

2 x maaien: 15/06-15/07 en 15/10-15/11 

(= 1 m-strook)

RE04 Heidestraat 12 2 x maaien: 15/06-15/07 en 15/10-15/11

NE01 Geulerweg-Herbricht 20 1 x maaien: 15/10-15/11

Voorstel Natuurpunt Lanaken (2009).
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Evaluatie en monitoring door Natuurpunt

� Uit de evaluatie bleek dat de maaidata en -

frequentie van een aantal bermen best gewijzigd 

zou worden � terugkoppeling met ANB.

� Gewijzigd beheer werd in het bestek opgenomen.

� Communicatie en sensibilisatie bevolking.

� Ze organiseren sinds 2010 tal van wandelingen en 

fietstochten waarbij de natuur in bermen/taluds 

centraal staat.

� Monitoring van Rode Lijstsoorten.

� Engagement om in 2018 opnieuw een evaluatie uit 

te voeren!
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Evaluatie en monitoring door Natuurpunt

� Kostprijs van het inventariseren en evalueren is 
beperkt.

� Vrijwilligers van Natuurpunt Lanaken hebben 
voldoende know-how en terreinkennis.

� Creëren een lokaal draagvlak bij de inwoners voor 
het gemeentelijk natuurbeleid. 

� Lange-termijn-engagement van vrijwilligers.

� De opdracht moet zeer goed afgebakend zijn naar 
inhoud, tijd en plaats.

� Aanleveren van een rapport en kaarten (GIS) is 
niet evident.
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Vrijwillige zwerfvuilopruimers

� Het project ging in juli 2013 van start.

� 62 inwoners hebben een plek in hun buurt geclaimd:

� bermen langs gemeente- en ruilverkavelingswegen;

� kanaaltaluds en oevers Grensmaas;

� openbare pleinen en groenzones;

� gemeente- en domeinbossen;

� natuurgebieden van Natuurpunt en LiLa;

� trage wegen.

� Ze ontvangen op eenvoudig verzoek handschoenen, 

grijpers, zakken, affiches en bermborden.

� Alle vrijwilligers zijn verzekerd (via algemene polis).
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Vrijwillige zwerfvuilopruimers
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� # zwerfvuilopruimers per deelgemeente:
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Vrijwillige zwerfvuilopruimers
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� # zwerfvuilopruimers per leeftijdsklasse: 
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Vrijwillige zwerfvuilopruimers

� Ze ontvangen jaarlijks een geschenkbon (€ 50,00).

� 2 x per jaar vindt er een groepsactiviteit plaats (bvb. 

bezoek aan Bionerga, wandeling in het NPHK, …).

� 1 x per jaar doen ze mee aan de gezamenlijke 

opruimactie ‘Straat.net’.

� Maximum 2 vergaderingen per jaar.

� Ze worden regelmatig in de kijker gezet: infoblad, 

facebook, digitale nieuwsbrieven, afvalkalender van 

Limburg.net en tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’. 

� Samenwerking met andere organisaties (ANB, AWV 

en De Vlaamse Waterweg).
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� Infoblad (april 2017).

� Flyer opruimactie     
(maart 2017).
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Vrijwillige zwerfvuilopruimers

� In juni 2017 werd de campagne ‘Onze bermen vol 

leven’ (PNC) aan de zwerfvuilopruimers voorgesteld.

� Circa 80% van de groep ruimt maandelijks het afval 

in de bermen op.

� Voorstel om hen te betrekken bij de monitoring van 

fauna en flora (vnl. Rode Lijstsoorten).

� Geen gestandaardiseerde methodes, maar eerder 

een light-versie.

� 7 vrijwilligers stelden zich kandidaat.

� Deze worden mee op sleeptouw genomen door 

Natuurpunt Lanaken.
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Vrijwillige zwerfvuilopruimers

� Praktijkvoorbeeld Belvédèrepad (Veldwezelt):

� in de smalle berm komt Bijenorchis voor;

� het pad en de bermen worden eind mei gemaaid;

� Huub werd hierover aangesproken;

� de bladrozetten worden binnenkort op terrein gemarkeerd �

deze strook wordt pas bij de 2de maaibeurt gemaaid.
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Burgerjournalisten

� Actie ‘Word burgerjournalist voor hbvl.be’.

� Na registratie kan men op elke gemeentepagina een 

artikel publiceren.

� Uiteenlopende thema’s: culturele activiteiten, sport-

evenementen, een ongeval, …

� Artikels over het belang van bermen:

� bermen, onkruid of stuk natuur?;

� commotie rond afgraven berm Neergellikerweg;

� vlinders op de kanaaltaluds;

� …

� Zelfs in het weekblad ‘Kerk en Leven’!
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