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1. Pilot ecologisch bermbeheer Sint-
Michielsgestel 

 

Ruimte voor natuur is schaars in ons sterk verstedelijkte en intensief 
bewerkte land. Bermen bieden potentieel ruimte aan speciale flora en 
fauna om zich te ontwikkelen en blijven te bestaan. Door het dichte 
wegennet in Nederland is de oppervlakte relatief groot. Bijna 2% van het 
totale landoppervlak wordt ingenomen door wegbermen. Ter 
vergelijking, de omvang van nationale parken is iets meer dan 3%.  

De Natuurgroep Gestel wil graag meedenken en meewerken aan het 
realiseren van een hogere natuurlijke waarde van de bermen of gronden 
met grasachtige vegetaties binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. 
Daarom willen wij in dit document een aanzet geven om te onderzoeken 
hoe we binnen de gemeente Sint-Michielsgestel de ecologische waarde 
van onze bermen kunnen verhogen en doen we een voorstel om op 
kleine schaal te starten met een pilot.  

Over ecologisch bermbeheer is heel veel kennis en er veel documentatie 
beschikbaar. Dit document zal slechts de hoofdlijnen beschrijven welke 
stappen ondernomen moeten worden om over te schakelen naar 
ecologisch bermbeheer, wat de succesfactoren zijn, welke voordelen 
ecologisch bermbeheer heeft maar ook wanneer ecologisch bermbeheer 
weinig zin heeft of negatieve effecten zijn te verwachten. 

 

1.1. Hoe zien ecologisch beheerde bermen er eigenlijk uit? 

Ecologisch beheerde bermen kenmerken zich door een hoge botanische 
rijkdom. Niet alleen zijn er veel verschillende plantensoorten, ze bevatten 
naast algemene soorten ook minder algemene en soms zeldzame 
soorten. Afhankelijk van het gevoerde (maai)beheer ontwikkelt zich een 
bepaalde vegetatie met een hieraan aangepaste fauna. Denk hierbij aan 
vlinders, bijen, spinnen, sprinkhanen, graafwespen, mieren kevers, 
slakken, konijnen, muizen, roofvogels etc.  

Figuur 1. Voorbeelden van een bloemrijke bermen. 
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In brede bermen kan de soortenrijkdom nog verder worden verhoogd 
door een afwisseling tussen grazige vegetaties, ruigtes en struweel. 

 

1.2. Principes achter ecologisch bermbeheer 
 

Ecologisch bermbeheer is feitelijk niets anders dan in het beheer van het 
groen in bermen beter rekening houden met ecologische processen. 
Hierdoor krijgen planten en dieren veel meer kans om hun hele 
levenscyclus te voltooien. Via een hogere botanische rijkdom en meer 
structuur in de vegetatie kan een hogere biodiversiteit worden 
gerealiseerd. De soortenrijkdom zal echter wel altijd achter blijven bij 
‘echte’ natuurgebieden en dus kunnen deze niet goed met elkaar 
vergeleken worden. 

De botanische soortenrijkdom is over het algemeen erg afhankelijk van 
de voedselrijkdom van de bermen. In figuur 2 is te zien dat de piek van de 
soortenrijkdom wordt bereikt als het gewicht van gedroogd maaisel 
ongeveer 5 ton per hectare bedraagt (of wel 500 gram/m2). De 
voedselrijkdom van de meeste bermen is door atmosferische depositie 
van stikstof, aanvoer van voedselrijke grond in het verleden en bemesting 
vaak veel hoger waardoor deze relatief soortenarm zijn.  

Eén van de kernprincipes van ecologisch bermbeheer is daarom het 
verminderen van de voedselrijkdom om een hogere soortenrijkdom te 
realiseren. Door het maaisel niet te laten liggen maar af te voeren worden 
voedselstoffen afgevoerd en kan men langzaam de bodem verschralen. 
Belangrijk is het om te realiseren dat het vaak jaren duurt voordat met 
deze ‘verschralingsmethode’ de gewenste voedselrijkdom bereikt wordt. 
Ook zijn er voorbeelden waarbij ondanks vele jaren van 
verschralingsbeheer de voedselrijkdom hoog blijft.  

 

 

Figuur 2. Relatie tussen de soortenrijkdom van bermen en de voedselrijkdom (in 
ton droge stof per hectare).  (Bax & Schippers, 1997) 

 
Naast de voedselrijkdom (productiviteit), is ook de verhouding tussen 
stikstof (N) en fosfor (P) in de bovengrondse biomassa (de N:P-ratio) van 
belang voor zowel de totale soortenrijkdom als het aantal aanwezige 
bijzonder soorten (rode lijst soorten). De N:P-ratio geeft aan welk nutriënt 
de groei beperkt. Met name als fosfor limiterend is blijkt er een hoger 
aantal soorten voor te komen in graslanden. Met het verschralen van 
bermen door maaien en afvoeren blijkt vooral meer fosfor dan stikstof te 
worden afgevoerd. Als de voedselrijkdom, ondanks een beheer van 
maaien en afvoeren hoogt blijft dan kan de soortenrijkdom toch 
toenemen als de N:P ratio toeneemt. 
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1.3. Maairegime ecologisch bermbeheer 
 

Hoe er wordt gemaaid bepaalt grotendeels het succes van het 
bermbeheer. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste 
mogelijkheden waarin het beheer rekening mee moet worden 
gehouden. 

Maaitijdstip.  

Bepaal het maaitijdstip op basis van de bloei van enkele ter plaatse 
kenmerkende plantensoorten. Ga bijvoorbeeld pas maaien als meer dan 
90% van de Margrieten of het Knoopkruid is uitgebloeid. De planten 
krijgen dan de kans om voldoende zaad te zetten. Afhankelijk van het 
weer kan dat vroeger of later in het seizoen vallen. Laagproductieve 
vegetaties kunnen minder vaak (tot meer dan 1 keer in de 4 jaar) en later 
gemaaid worden dan nu vaak het geval is. 

Faseren. 

Maai niet alles in één keer af. Laat bij voorkeur per maaibeurt tenminste 
15-20% van het oppervlak van de vegetatie staan, ook bij de laatste 
maaibeurt in het jaar. Juist in overstaande vegetatie kunnen insecten zich 
handhaven en hun levenscyclus voltooien. Ieder jaar kan men een ander 
gedeelte van de vegetatie laten overstaan. 

Maaien en afvoeren.  

Laat het maaisel bij voorkeur enkele dagen (maar maximaal een week) 
drogen voor te rapen. De zaden komen dan vrij uit het maaisel en blijven 
op de bodem achter. Ook kunnen nog veel insecten een veilig 
heenkomen vinden. Door het afvoeren van het maaisel worden ook 
voedingsstoffen afgevoerd. Door deze verschraling vermindert de 
productie en zal er in de loop der tijd minder maaisel hoeven te worden 
afgevoerd. 

Natuurlijk zijn er ook redenen om bepaalde stukken altijd intensief te 
blijven maaien, bijvoorbeeld de strook dicht langs de weg uit het oogpunt 
van verkeersveiligheid.  

Patronen.  

Op plekken met een grote oppervlakte kan men voor het maaien 
patronen uit te zetten. Dit kan mbv een 2-wielige trekker met messenbalk 
omdat je dan een goed zicht hebt op eventuele bijzondere soorten en 
deze niet per ongeluk wegmaait.  

 

 
 
Figuur 3. Bloemrijke bermen worden soms als rommelig ervaren. Door bepaalde 
delen wel te maaien kan esthetisch een mooi effect worden gerealiseerd 
waardoor een bloemrijke berm er opeens ook heel verzorgd uit kan zien. Deze 
foto is niet in de gemeente Sint-Michielsgestel genomen. 
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Primair dient het patroon ten guste van flora en fauna. Je kunt hiermee 
heel gericht: 
 

1. corridors creëren waarin de fauna zich kan blijven 
bewegen; 

2. gradiënten in stand houden. Je laat dan delen van de 
vegetatie staan over de gradiënt. Bijvoorbeeld van hoog 
naar laag en van droog naar vochtig;  

3. een gunstiger microklimaat creëren. De vorm van de 
vegetatie die blijft staan biedt bijvoorbeeld meer 
bescherming tegen wind of uitdroging. Bijvoorbeeld door 
in een sinusvorm te maaien; 

4. beschermde- en doelsoorten bevoordelen door deze te 
laten staan; 

5. leuke of mooie soorten bevoordelen om zo esthetisch een 
mooie berm te realiseren. 

 
Maar daarnaast kun je met patronen ook een aantrekkelijk beeld creëren. 
Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 3. Ook valt te denken aan 
doorkijkjes, zichtlijnen en speelmogelijkheden. 
 

Tegengaan van ongewenste flora.  

Soms kunnen bepaalde ongewenste plantensoorten de vegetatie gaan 
beheersen waardoor ecologische of esthetische doelstellingen wellicht 
niet gehaald kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan distels en 
brandnetels. Vaak is dan maatwerk nodig in het maairegime om juist 
deze soorten te onderdrukken en andere te bevoordelen. Een actieve 
monitoring op ongewenste soorten is in deze situaties dan ook gewenst. 

Uitvoerder.  

Belangrijk bij de uitvoering is dat een bedrijf wordt ingeschakeld met een 
meer dan gemiddelde kennis van flora en fauna. De werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd door vakbekwame medewerkers. Bij voorkeur 

wordt minimaal de helft van het aantal manuren uitgevoerd door 
medewerkers die beschikken over het persoonscertificaat van de cursus 
Kleurkeur. Dit is een nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer 
opgesteld door de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur. 
 
Zorg voor langdurige contracten zodat het beheer door dezelfde 
personen kan worden uitgevoerd en deze goed bekend raken met de 
bermen en de daarin voorkomende natuurlijke waarden. 

 

1.4. Waarom ecologisch bermbeheer? 
 

In vergelijking met traditioneel bermbeheer heeft ecologisch 
bermbeheer een aantal voordelen. 

 

1. Wegbermen kunnen een zeer grote bijdrage leveren aan de lokale 
biodiversiteit. In tegenstelling tot agrarische gebieden worden 
deze normaal gesproken niet bemest en bieden daarom een 
toevluchtsoord aan veel flora en fauna die afhankelijk zijn van 
minder voedselrijke omstandigheden. Op diverse plekken komen 
waardevolle en soortenrijke vegetaties voor die in de rest van het 
land tamelijk zeldzaam zijn geworden.  

2. Bermen hebben een landschappelijke functie. Bloemrijke bermen 
met een afwisseling van lage en opgaande begroeiingen vormen 
een belangrijk onderdeel van het landschap en worden hoog 
gewaardeerd door weggebruikers. De variatie in vorm, kleur en 
structuur doorbreekt de monotonie van de weg en fleurt de 
omgeving op. Wegbermen zijn daardoor ook een geschikt middel 
om het algemeen natuurbewustzijn aan te wakkeren. Daarnaast 
kunnen wegbermen ook recreatief/toeristisch interessant zijn.  

3. Dankzij ecologisch bermbeheer ontstaan er stabielere vegetaties 
met meer plantensoorten en meer fauna. Dit kan er voor zorgen 
dat de directe omgeving ecologisch ook beter gaat functioneren 
en de kans op plagen afneemt.  Zo kun je bijvoorbeeld zorgen voor 
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meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals 
sluipvliegen, sluipwespen, kevers, wantsen, zweefvliegen, 
gaasvliegen en mieren.   

4. Wegbermen vormen een fijnmazig netwerk waarbinnen bepaalde 
soorten zich door het landschap kunnen verplaatsen. Zeker in een 
tijd waarin natuur erg versnipperd is geraakt kunnen wegbermen 
een belangrijke bijdrage leveren aan de verspreiding van soorten. 

5. Na verloop van tijd kan ecologisch bermbeheer goedkoper 
uitvallen dan traditioneel beheer. Simpelweg omdat er 
bijvoorbeeld minder vaak hoeft te worden gemaaid. In eerste 
instantie zal de omschakeling echter meer kosten omdat het 
maaisel niet mag blijven liggen en afgevoerd moet worden. 
Doordat de vraag naar biomassa de laatste jaren in toegenomen 
vallen de kosten tegenwoordig lager uit. 

 

1.5. Verkeersveiligheid 
 

Bij de inrichting en de omschakeling van ecologisch beheer van bermen 
moet men rekening houden met het feit dat wegbermen in de eerste 
plaats de verkeersveiligheid dienen. Daarom wordt er standaard 1,5 meter 
naast de weg gemaaid, evenals rond borden, paaltjes en andere inrichting 
tem behoeve van het verkeer. Ten alle tijden moeten weggebruikers 
voldoende zicht kunnen houden op het overige verkeer. Maar op die 
plaatsen waar de vegetatie niet kort hoeft te worden gehouden voor de 
verkeersveiligheid kan het behoud of verhogen van de biodiversiteit bij 
het opstellen van ecologische beheerplannen ook als doelstelling wordt 
meegenomen. 

Binnen de bebouwde kom laat men het gras vaak niet hoger worden dan 
40 cm zodat het niet over de weg gaar hangen of de het zicht blokkeert,  

 

 

1.6. Welke bermen kunnen ecologisch worden ingericht?  
 

Niet elke berm is even geschikt om een hoge soortenrijkdom te 
realiseren. De ecologische waarde van bermen is afhankelijk van een 
groot aantal factoren zoals: 

- ligging (geïsoleerd of niet, woonkern of buitengebied etc.); 
- oppervlakte; 
- breedte; 
- intensiteit van het weg- en landgebruik in de directe omgeving; 
- bodemeigenschappen (bodemtype, hydrologie, voedselrijkdom 

en zuurgraad etc.). 
- externe milieu-invloeden (ammoniak, strooizout, fijnstof, etc.); 
- oriëntatie t.o.v de zon; 
- Aanwezigheid van gradiënten (hoog/laag, vochtig/droog etc.). 

Daarnaast zijn er allerlei technische en financiële aspecten die bepalen of 
het rendabel is om een berm om te vormen of ecologisch te beheren. 
Daarom is het allereerst nodig om bermen te inventariseren en te 
onderzoeken of: 

1. de berm zich leent voor ecologisch beheer; 
2. potentieel geschikt is voor ecologisch beheer maar moet worden 

omgevormd of; 
3. niet geschikt is en traditioneel beheer beter van toepassing is. 

 

Het is aan te bevelen om ecologisch bermbeheer als eerste toe te passen 
op bermen die het meest kansrijk zijn om soortenrijke vegetaties te 
ontwikkelen. Zeker bij de opstart is het van belang om relatief snel succes 
te kunnen boeken. Bij eventuele tegenslagen of tegenvallende resultaten 
is men namelijk snel geneigd om de omschakeling naar ecologisch 
bermbeheer stop te zetten. 

Bermen met een grote oppervlakte, grote breedte of die lange 
verbindingen vormen zijn het meest geschikt om als eerste om te 
vormen omdat deze de hoogste potenties bieden. Bij bermen met weinig 
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ecologische kansen (bijvoorbeeld smalle bermen aan intensieve wegen) 
of die moeilijk zijn te beheren (zeer steile taluds) kan het beste kiezen voor 
het meest kostenefficiënte beheer. 

 
 

Figuur 4. Kaart met verschillende bodemtypes binnen de gemeente Sint-
Michielsgestel. De legenda ontbreekt om praktische redenen. Op basis van het 
bodemtype kan een eerste hoofdverdeling gemaakt in na te streven bermtypen. 
Bodemtypes kunnen weer verder worden onderverdeeld op basis van factoren 
zoals beschreven in 1.6. 

 

 

1.7. Hoe om te schakelen naar ecologisch bermbeheer?  

Allereerst is het zeer belangrijk om te realiseren dat het realiseren van 
soortenrijke bermen een lange tijd vergt. Afhankelijk van de 
uitgangssituatie duurt het enige tot vele jaren voordat de condities goed 
genoeg zijn. Het vereist dus een lange investering en tijd en middelen.  

Een doordachte en systematische aanpak is nodig, en deze kan het best 
worden samengevat in een bermbeheerplan. Daarbij spelen factoren als 
de ecologische waarde van de berm (actueel of potentieel), de eisen voor 
de uitvoering van het beheer en het financiële aspect een belangrijke rol. 
Ook met netheid, veiligheid en omgang met klachten wordt rekening 
gehouden.  

De methodiek voor de opmaak van bermbeheerplannen kan als volgt 
worden samengevat: 

1. inventarisatie van bermen, hun natuurwaarden en de 
randvoorwaarden;  

2. doelstellingen formuleren;  
3. opstellen bermbeheerplan;  
4. kostenraming en opmaak van een bestek;  
5. opvolging en evaluatie. 

Deze methodiek is zowel van toepassing indien er wordt gekozen om een 
kleine pilot te starten als voor de situatie waarin het merendeel van de 
bermen ecologisch wordt beheerd. 
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1.8. Inventarisatie van bermen  
 

In het geval bermen nog niet zijn vastgelegd in een geografisch 
informatiesysteem (GIS) is het handig om de bermen in kaart te brengen. 
Leden van de Natuurgroep Gestel zouden kunnen helpen bij deze 
inventarisatie. Van deze bermen wordt het volgende vastgelegd: 

- Bodemtype en grondwaterstand (dmv literatuuronderzoek) 
- Beschrijving van de huidige vegetatie d.m.v. een 

vegetatiekartering of vegetatieopname; 
- een inschatting van de potentiële natuurwaarden; 
- de aanwezigheid van bepaalde fauna of sporen van fauna; 
- een inschatting van het belang van de bermen als natuurlijke 

verbindingsstructuur; 
- het weggebruik/ de verkeersintensiteit; 
- de aanwezigheid van verkeersborden, verlichting, kabels en of 

leidingen en andere objecten;  
- de aanwezigheid en het type versteviging van een bermgracht;  
- alle mogelijke probleemsituaties, bedreigingen en beperkingen 

die het beheer kunnen beïnvloeden. 

Indien deze inventarisatie een te hoge inspanning vergt dan kan ook 
besloten worden de inventarisatie te vereenvoudigen. Een voorbeeld 
wordt weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1. Voorbeeld vereenvoudigde berminventarisatie 

Plaats Weg Beheer Berm 
breedte en 
oppervlakte 

Obstakels Voedselrijkdom 

      
      

 

Door bij iedere berm een cijfer toe te kennen voor iedere parameter kan 
objectief beoordeeld worden welke bermen geschikt zijn voor ecologisch 
bermbeheer. Hiervoor wordt aan ieder van de genoemde parameters een 

cijfer van 1 tot 9 toegekend, waarbij 1 zeer ongunstig is voor ecologisch 
beheer en 9 zeer gunstig (bijvoorbeeld voor bermbreedte: 1 = smalle 
berm, 9 = brede berm).  
 
Op basis van deze inventarisatie kan een keuze worden gemaakt welke 
bermen zich het beste lenen voor ecologisch bermbeheer. Zeker bij een 
pilot kunnen alternatieve overwegingen worden meegenomen in de 
keuze zoals: 

- zichtbaarheid en de mogelijkheid om het project naar de burgers 
te communiceren; 

- kans op klachten; 
- inpassing in de omgeving; 
- acceptatie door directe omgeving. 

Vaak worden de woonkernen niet meegenomen in het bermbeheerplan. 
Enerzijds uit kostenoverwegingen en anderzijds om klachten te 
voorkomen. Echter, door zorgvuldig opgestelde communicatie en 
mensen te betrekken bij planvorming kan het aantal klachten heel erg 
worden beperkt en kan men juist in de stad natuur dichter bij de mensen 
brengen. 

  

1.9. Doelstellingen ecologisch bermbeheer 
 

De volgende doelstellingen staan voorop bij een ecologisch bermbeheer:  

- realisatie van een goed functionerend ecologisch netwerk van 
bermen 

- variatie en structuur in de vegetatie;  
- een zo groot mogelijk aantal planten- en diersoorten 

(biodiversiteit);  
- gunstige leefomstandigheden voor specifieke en vaak bijzondere 

soorten.  
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Natuurtechnisch bermbeheer houdt bovendien rekening met:  

- de landschappelijke inpassing;  
- de technische haalbaarheid en veiligheidsaspecten;  
- de financiële implicaties. 

 

Belangrijk is om hierbij als eerste doelstellingen op gebiedsniveau 
(gemeente) te formuleren en vervolgens te kijken hoe op detailniveau kan 
worden bijgedragen aan de hoger visie. Hierbij wordt er eerst een 
ecologische hoofdstructuur van bermen uitgewerkt die gebieden met 
hoge natuurlijke waarden met elkaar verbindt. Vooral watergangen en 
lange doorgaande wegen zijn hiervoor geschikt omdat hier vaak veel 
lange aaneengesloten stukken berm aanwezig zijn zonder barrières. Dit 
vraagt wel afstemming met bijvoorbeeld de waterschappen en 
Rijkswaterstaat. Een nadeel overigens van soortenrijke bermen langs 
drukke wegen is dat er zeer veel slachtoffers onder uilen en roofvogels 
kunnen vallen. Dit kan zelfs een nadelig effect hebben op de lokale 
populaties. 

Vervolgens wordt gekeken welke geschikte bermen of potentieel 
geschikte bermen hier goed op aansluiten. Door aansluiting met het 
hoofdnetwerk is de kans groot dat veel soorten deze bermen kunnen 
bereiken (met name de niet mobiele soorten) 

Deze doelstellingen moeten uiteindelijk worden vertaald naar een 
gedetailleerd plan en een gedetailleerde kaart waarin is aangegeven welk 
type berm men waar wil realiseren en welke doelsoorten men binnen dit 
type nastreeft. Hierbij is het aan te raden om een indicatie te geven van 
de bijdrage van de berm aan de totale na te streven natuurkwaliteit 
(bijvoorbeeld ‘hoog’, ‘midden’ en ‘laag’).  

Belangrijk is daarnaast om ook te kiezen voor doel- of icoonsoorten voor 
het totale beheerplan. Deze geven richting aan het beheer en kunnen 
goed gebruikt worden in de communicatie naar burgers. 
 

 
Figuur 5. De kleine parelmoervlinder zou een mogelijke doelsoort kunnen zijn. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat er veel waardplanten als akker- en driekleurig 
viooltje bloeien in de bermen. 

 

1.10. Opstellen bermbeheerplan 
 

De doelstellingen moeten worden vertaald in een concreet uitvoerbaar 
bermbeheerplan. In deze vertaling moet een goede afweging worden 
gemaakt tussen de na te streven natuurkwaliteit en de financiële 
middelen. Hierbij moet de volgende priorisering worden gehanteerd: 
 

1. Bermen die een ‘hoge’ kwalificatie hebben wat betreft de bijdrage 
aan de totale natuurkwaliteit dienen als eerste te worden 
gerealiseerd.  

2. Bermen die door middel van omvormingsbeheer knelpunten 
kunnen oplossen binnen de realisatie van een goed functionerend 
netwerk. Deze zijn namelijk belangrijk voor de realisatie van de 
hoogste doelstellingen. Indien financiële middelen het niet 
toelaten om herstelmaatregelen uit te voeren kan worden 
overwogen om deze maatregelen gefaseerd in de tijd uit te 
voeren. 

3. Bermen met een ‘middelhoge’ kwalificatie 
4. Bermen met een ‘lage kwalificatie 
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In het bermbeheerplan moeten bermbeheereenheden worden 
gedefinieerd. Dit zijn bermen die een min of meer gelijke doelstelling 
hebben en op eenzelfde manier kunnen worden beheerd. Dit is 
noodzakelijk voor een efficiënte uitvoering van het beheer. 

Voor de verschillende beheereenheden wordt een beheerschema 
opgesteld. Dit is de feitelijke planning inclusief exacte werkinstructies voor 
het beheer. Hierin staat beschreven hoe een bermbeheereenheid moet 
worden beheerd, wanneer, met welke middelen en waar men specifiek 
op moet letten. Belangrijk is dat er niet alleen gekeken worden naar de 
levenscyclus van de planten en het daarbij passende beheer 
(maairegime) maar ook naar de wijze van leven van verschillende 
diersoorten in samenhang met de plantengroei. Uitgangspunt om de 
fauna zoveel mogelijk kans te geven om ingrepen te overleven.  

Op basis van deze informatie wordt dan een bermbeheerkaart 
opgemaakt. Bij voorkeur weer in een GIS systeem zodat uitvoerders in het 
veld heel makkelijk deze informatie kunnen opvragen. 

Voor de aanbesteding van beheerwerken is de uitwerking van het 
bermbeheerplan in een goed bestek cruciaal. Hierin moeten alle uit te 
voeren werken eenduidig in afzonderlijke posten omschreven worden. 
Een duidelijk bestek kan een slechte uitvoering of discussies achteraf 
vermijden. Zorg ook dat er in het bestek voldoende strenge 
boeteclausules worden opgenomen, zodat je kan ingrijpen als er zaken 
fout lopen. Bijvoorbeeld als maaisel niet goed wordt afgevoerd, men te 
weinig vegetatie laat staan of in een verkeerde periode maait waardoor 
doelsoorten verdwijnen. 
 
 
Inbreng van soorten 
 
Vaak worden bermen ingezaaid. Dit is een kostbare maatregel en de 
resultaten kunnen tegenvallen als de condities niet optimaal zijn voor de 
soorten in de zaaimix.  Als alternatief kan ook maaisel tijdelijk worden 
opgebracht uit referentiebermen of -graslanden in de directe omgeving. 

Het maaisel kan vaak gratis worden opgehaald en grote 
terreinbeherende instanties werken hier graag aan mee. Spontane 
herkolonisatie vanuit de omgeving geniet echter de voorkeur. Dit kost 
niets en de vegetatie die zich ontwikkeld past het beste bij de lokale 
omstandigheden. 
 
Mocht men wel kiezen voor inbreng van zaden, bijvoorbeeld om 
esthetische redenen, dan moet men er voor waken dat deze bermen niet 
snel in verval raken. Tijdig herinzaaien of geheel opnieuw inrichten is dan 
noodzakelijk. Voorkomen moet worden dat de indruk wordt gewekt dat 
ecologisch bermbeheer geen zin heeft en weggegooid geld is.  
 
 

1.11. Monitoring  
 
Om na te kunnen gaan welk resultaat de nieuwe manier van onderhoud 
heeft zal een vorm van monitoring moeten worden opgezet voor flora en 
fauna. Daarbij moeten de flora- en faunadoelgroepen centraal staan. Het 
gaat er om te kijken hoe het beheer de doelsoorten kan bevorderen. 
Daarnaast zijn er in sommige gevallen onverwachte effecten te 
verwachten die een bijstelling van het beheer kunnen vergen.  
Het is aan te bevelen om bij de monitoring gebruik te maken van 
inwoners, vrijwilligers van de Natuurgroep Gestel en eventueel van 
FLORON. FLORON coördineert het onderzoek naar de verspreiding van 
wilde planten in Nederland. 
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1.12. Pilot 
 
De Natuurgroep Gestel wil graag meer bloem- en faunarijke bermen 
realiseren binnen de gemeente. Omdat het omschakelen naar een ander 
beheer tijd, energie en geld vergt willen wij graag meehelpen om binnen 
de gemeente Sint-Michielsgestel een pilot op te zetten.  

Wij willen daarom graag het volgende voorstellen: 

 

- We gaan samen met de gemeente bepalen welke oppervlakte 
aan bermen we ecologisch gaan beheren. 

- We kiezen voor bermen die vallen binnen hetzelfde 
bermbeheertype om het beheer efficiënt uit te kunnen voeren. 

- We kiezen alleen bermen met een hoge potentie om om te 
vormen naar een soortenrijke berm. 

- De Natuurgroep Gestel voert in april en juni een 
berminventarisatie uit om te bepalen welke natuurlijke waarden 
er aanwezig zijn en welke soorten we als doelsoorten gaan 
hanteren. 

- De Natuurgroep Gestel geeft aan wanneer, hoe en met welke 
middelen de bermen zullen worden gemaaid. 

- De gemeente regelt dat de uitvoerder van het bermbeheer het 
beheer uitvoert zoals aangegeven door de Natuurgroep Gestel 

- De Natuurgroep Gestel controleert hoe de werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. 

- De Natuurgroep Gestel maakt aan het einde van het jaar een kort 
verslag van de voortgang. 

- De gemeente en de Natuurgroep Gestel evalueren het eerste jaar 
en onderzoeken of de pilot verder uitgebreid kan worden.  

 

Een belangrijke kanttekening is dat in ecologisch perspectief de 
eerste resultaten pas na een aantal jaar zichtbaar zijn afhankelijk van 
de uitgangssituatie. 

 

 
 

Figuur 6. Vooral langs kleine waterpartijen kunnen hele mooie bloemrijke stukjes 
worden gerealiseerd die een bijzonder hoge biodiversiteit kunnen laten zien. 
Deze foto is niet in de gemeente Sint-Michielsgestel genomen. 
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1.13. Voorbeelden uit de gemeente Sint-Michielsgestel  
 
 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit de gemeente Sint-
Michielsgestel waaruit blijkt dat: 
 

- ecologisch bermbeheer al goed wordt toegepast, of; 
- het beheer makkelijk aangepast zou kunnen worden of;  
- er kansen liggen voor ecologisch bermbeheer. 

 

 

Figuur 7. Langs de provinciale weg N617 laat men op diverse plekken nog 
vegetatie staan. Niet alleen bloeien er nog bloemen die lang als voedselbron 
kunnen dienen maar hierdoor kunnen ook veel insecten de winter overleven en 
biedt de vegetatie dekking voor tal van soorten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figuur 8. Aan de paralelweg van de N617 op hetzelfde punt laat men echter het 
maaisel liggen en zal de berm op den duur verruigen. 
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Figuur 9. Bij achterstallig bermonderhoud, ook hier langs de N617, ontstaat na 
verloop van tijd opslag van struweel. Het verwijderen van deze opslag is 
uiteindelijk veel kostbaarder dan regulier beheer.  

 
 
Figuur 10. Brede stukken zoals bij de rotonde N617 / Schijndelse weg bieden 
kansen voor ecologisch bermbeheer zonder in te boeten op de verkeersveiligheid. 
Deze plekken bieden de mogelijkheid om een bloemrijke entree te creëren in de 
woonkernen  
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Figuur 11. Ook aan de andere zijde bij de rotonde N617 / Schijndelse weg zijn er 
kansen voor ecologisch bermbeheer. De vegetatie is hier al een stuk opener wat 
duidt op niet te hoge voedselrijkdom. Het beheer is hier waarschijnlijk al jaren 
goed te noemen. Wel zou het beter zijn als 15% ongemaaid te laten staan in de 
winter..   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 12. De oevers van de Dommel zijn bij uitstek geschikt voor ecologisch 
bermbeheer. Helaas worden deze veel te rigoureus gemaaid waardoor met 
name de verbindingsfunctie aan ecologische waarde verliest. Hier zou een veel 
groter percentage vegetatie ongemaaid de winter in kunnen gaan waarbij 
rekening gehouden moet worden met de aanwezige gradiënten. Hier zou in 
overleg met het waterschap kunnen worden onderzocht hoe het beheer van de 
oevers beter kan worden uitgevoerd.  
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Figuur 13. Soms kunnen kleine stukje jarenlang een prachtig bonte vegetatie 
laten zien zoals hier naast de parkeerplaats van de Emté in Sint-Michielsgestel. 

 
 

 
 
Figuur 14. In park Klein Ruwenberg worden bepaalde delen al later gemaaid en 
ontstaan er kleine verschillen in structuur. Hiermee kun je de ontwikkeling van de 
vegetatie sturen en pleksgewijs een net iets andere soortensamenstelling 
nastreven. 
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Figuur 15. Voor de winter wordt In park Klein Ruwenberg helaas wel vrijwel alle 
vegetatie geheel weggemaaid en blijft er te weinig staan. Het maaisel wordt wel 
netjes afgevoerd.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 16. Veel grasvelden in de gemeente Sint-Michielsgestel kenmerken zich 
door een monotone grasmatvegetatie zoals hier op de Goudplevier. Grasvelden 
die nauwelijks worden gebruikt (spelende kinderen, uitlaten van honden) zouden 
door een uitgekiend maaibeheer langzaam omgevormd kunnen worden.  
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Figuur 17. De berm voor de natuurspeeltuin en het gemeentehuis van Sint-
Michielsgestel is een plek waar je een bloemrijke berm kan maken waar je de 
nadruk kan leggen op de esthetische kwaliteit. Door het inzaaien van een 
gebiedseigen bloemenmengsel kan een zeer kleurrijke berm worden 
gerealiseerd. Het is dan wel noodzakelijk om te voorkomen dat de berm snel 
rommelig gaat ogen en dus zal deze berm veel intensiever beheerd moeten 
worden. Als er een paar bankjes worden gezet waarom heen het gras mooi kort 
wordt gehouden kun je in de zomer zorgen voor een idyllisch stukje midden in 
het centrum waar mensen kunnen genieten van de flora en fauna.  

 
 
 
 
 
 

Contact  
 
Voor vragen naar aanleiding van dit document kunt u contact opnemen 
met de Natuurgroep Gestel. 
 

 
 
Sebastiaan Bakker 
06 – 11 66 72 97 
sebastiaan.bakker@outlook.com 
Zie ook onze website: www.natuurgroepgestel.nl 
 
 

http://www.natuurgroepgestel.nl/
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