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Advies voor inrichting en beheer 

van de provinciale Groene As  

"Stroroute" 

tussen Zonnebeke en Roeselare 
 

1. Inleiding 

De Stroroute is een deel van de voormalige spoorwegverbinding tussen Ieper en 
Roeselare. Het gedeelte tussen Ieper en Zonnebeke is omgevormd tot weg, tussen 
Zonnebeke en Roeselare is het een fiets- en wandelpad. Op enkele plaatsen (Vierkaven) 
is dit pad onderbroken. Deze nota geeft een eerstelijnsadvies voor de inrichting en het 
beheer van de Stroroute in functie van de natuurwaarden. Het is geen gedetailleerd 
beheerplan. Het advies is gebaseerd op enkele korte bezoeken in 2007-2008. 

Het pad ligt zowel boven, gelijk als lager dan het maaiveld waardoor er in principe een 
rijke variatie aan bermvegetaties mogelijk is. Zowel droog bremstruweel als vochtig 
loofbos, braamruigtes als rietmoeras komen voor. De Groene As is een belangrijke 
natuurverbinding in een voor het overige natuurarme regio. 

 
Figuur 1: Situering Stroroute tussen Zonnebeke en Roeselare in beheer bij het provinciebestuur 

van West-Vlaanderen (geblokte groen-gele lijn). Het niet apart aangeduide traject tot aan de 

Roeselaarse ring wordt door de stad Roeselare beheerd (0,6 km). 

In deze nota wordt het gedeelte besproken vanaf het centrum van Zonnebeke (achter de 
brandweer, De Weegbrug) via Passendale, Moorslede tot aan de ring van Roeselare, 
t.h.v. de Meiboomlaan. Er ligt een geasfalteerd fietspad tussen Zonnebeke-centrum en de 
Passendalestraat, de rest is grotendeels verhard met ternair zand. Het beheer van het 
pad en de bermen gebeurt door het provinciebestuur van West-Vlaanderen tot aan de 
Kleine Zilverberg in Roeselare (9,4 km). De overige 600 m tot aan de Ring wordt beheerd 
door de stad Roeselare. De totale lengte bedraagt 10 kilometer. 
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2. Methode 

Op 5 juni 2008 werd de "Groene 62" afgefietst door provinciaal INBO-medewerker Olivier 
Dochy. 

Aan elk deeltraject werd een bermtype toegekend, en dit voor beide zijden apart omdat 
die niet altijd dezelfde vegetatie hebben. De keuze van de bermtypes is grotendeels 
gebaseerd op de indeling volgens Zwaenepoel (1998), maar is er een vereenvoudiging 
van. Hierdoor is een snellere inventarisatie mogelijk, maar verliest men anderzijds wel 
detail. Een indeling volgens de eenheden van de biologische waarderingskaart is niet 
zinvol omdat de meeste bermvegetaties geen aparte code hebben De eenvoudiger 
benaming maakt interpretatie door minder ervaren plantenkenners mogelijk. Een lijst 
van alle vereenvoudigde bermtypes en hun kenmerkende soorten is opgenomen in 
bijlage 1. Op de kaarten in bijlage 2 zijn de aangetroffen bermtypes vermeld. 

Groeiplaatsen van bijzondere plantensoorten werden ter plaatse ingemeten met een klein 
polsband-gps-toestel (Foretrex 201, merk Garmin), met een nauwkeurigheid van 3 à 10 
meter. De ingenomen oppervlakte wordt weergegeven met een lettercode, zie tabel 1. 
Ook werd telkens de kant van de berm genoteerd: noord of zuid. De vindplaatsen met de 
meest interessante soorten worden vermeld op de kaarten in bijlage 4 (a en b). 

 
Tabel 1: Abundantiecodes voor groeiplaatsen van bijzondere planten langs de Groene Assen, 

gebaseerd op de ingenomen oppervlakte. 

Code Oppervlakte groeiplaats (m²) 

a < 1 m² 

b 1 - 5 m² 

c 5 - 25 m² 

d 25 - 50 m² 

e 50 - 500 m² 

f 500 - 5000 m² 

g > 5000 m² 

 

Tijdens het veldwerk werden tenslotte ook notities gemaakt over de mogelijke 
natuurvriendelijke inrichting of aanpassing van het beheer in functie van een ecologische 
meerwaarde. 

Hierna komen de aangetroffen fauna, flora en knelpunten aan bod, gevolgd door de 
mogelijkheden tot herstel en ontwikkeling van een soortenrijk biotoop. 

 

3. Natuurwaarde van de Stroroute 

De natuurwaarde van dit tracé zit vooral in de waarde als droge natuurverbindingsas. Er 
komen tal van planten van droge graslanden en ruigtes voor, lokaal ook bosflora. In een 
voor de rest door intensieve landbouw gebruikt landschap is de oude spoorwegbedding 
voor veel soorten het enige toevluchtsoord uit de wijde omgeving. 

De flora is verarmd door randinvloeden vanuit het omliggende landbouwgebied 
(vermesting, overwaaien herbiciden), achterstallig maaibeheer en het gebruik van 
herbiciden plus het sluikstorten van tuinafval door aanpalende particulieren. Toch biedt 
de bedding nog goede potenties voor herstel van een soortenrijk gebied, dankzij de vele 
gradiënten van droog-nat, zonnig-beschaduwd, zand-klei, kalkarm-kalkrijk, enzovoort.  

Op sommige plaatsen is de ondergrond zandig en komt Bremstruweel voor. Tot 
omstreeks 1990 groeide hier zelfs de zeer zeldzame Grote bremraap (med. G. Sioen, 
INBO). De berm werd de afgelopen jaren nauwelijks gemaaid waardoor op vele plaatsen 
ruigte is ontstaan, meestal gedomineerd door bramen, soms door Adelaarsvaren (bv. 
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500m ten oosten van Statiestraat). Bloemrijke stroken zijn schaars geworden maar op 
schrale bodems wel te herstellen. Soorten als Knoopkruid, Margriet, Sint-Janskruid, 
Grasmuur en Bermooievaarsbek komen nog in klein aantal voor maar kunnen zeker 
uitbreiden wanneer het beheer natuurvriendelijker wordt en de berm beter gebufferd 
wordt tegen landbouwinvloeden. Boerenwormkruid is een talrijke en opvallende 
nazomerbloeier, typisch voor droge ruigtes. Lokaal zijn er ook natte ruigtes met Grote 
kattenstaart, Koninginnekruid, Grote wederik en Moerasrolklaver. Dit zijn belangrijke 
nectarbronnen in de zomer. Een extensief ruigtebeheer is hier aangewezen. Net ten 
westen van de Statiestraat (aan kaasfabriek) vormt de laaggelegen bedding een moeras 
met wilgenstruweel en rietruigte. Er komt ook een populatie Slanke waterkers voor, een 
niet algemene moerasplant. Ter hoogte van het Vierkavenbos ligt de berm gedeeltelijk in 
ophoging. Op deze armere en wat zure grond groeit Schapenzuring, Gladde witbol, Brem, 
Lijsterbes en Ratelpopulier. In de omgeving van Passendale komen bijna jaarlijks nog 
enkele Korenbloemen voor aan de rand van graanvelden. 

De insectenrijke ruigtes, struiken en bomen trekken veel zang- en andere vogels aan. Tot 
de bijzonderheden horen Zomertortel, Braamsluiper, Spotvogel, Fitis, Grasmus, 
Roodborst, Vink, veel algemene kleine zangvogels, Koekoek, Grauwe Vliegenvanger, 
Bosrietzanger, Ringmus, Ransuil, Steenuil, Torenvalk, Sperwer en Groene specht. Tot 
omstreeks 1990 kwam hier ook Nachtegaal voor (med. G. Sioen, INBO). De bloeiende 
wilgen en andere struiken in het voorjaar, de braamstruwelen in de voorzomer en de 
natte ruigtes in de nazomer zijn goede nectarbronnen voor o.a. vlinders, hommels en 
(honing)bijen. 's Winters zijn de talrijke zaden en bessen van de struiken een welkome 
voedselbron voor tal van vinken, lijsters, enzovoort. Van de aanwezige zoogdieren is 
niets bekend, maar de berm biedt veel schuilplaatsen voor muizen en kleine 
marterachtigen, wellicht ook de Vos. De lijnvormige structuur in combinatie met een rijk 
insectenaanbod is heel interessant voor vleermuizen, maar ook hiervan is geen 
onderzoek bekend. 

Het meest interessante deel van de bedding situeert zich vanaf Zonnebeke tot net ten 
oosten van de kaasfabriek. Verder oostelijk is de invloed van de aanpalende 
landbouwpercelen veel sterker en is de vegetatie meestal zeer banaal. Glanshaver, Grote 
brandnetel, Kleefkruid, Zevenblad, Kweek, enz. zijn dan de dominante plantensoorten.  

Exoten zoals Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw komen maar sporadisch voor, 
maar dienen in toom gehouden te worden tegen verdere uitbreiding. 

Er komen geen Vlaamse Rode Lijst-soorten planten of vlinders voor. Er zijn wel twee 
Rode Lijst-soorten broedvogels: één tot enkele paartjes Zomertortel (categorie 
"bedreigd") broeden jaarlijks in de struweelrijke trajecten. De Patrijs (categorie 
"kwetsbaar") komt nog geregeld voor in de aanpalende landbouwgebieden en profiteert 
allicht vaak mee van de dekking en insectenrijkdom van de berm. Van de categorie 
"achteruitgaande" soorten komen Koekoek, Ringmus, Huismus en Kneu voor, in de 
directe omgeving ook Gele kwikstaart en Boerenzwaluw. De Patrijs wordt als prioritaire 
soort beschouwd voor soortbescherming in West-Vlaanderen (Dochy et al., 2007), als 
enige soort op de Stroroute. De Rode Lijsten zijn terug te vinden op www.inbo.be.  

 

4. Knelpunten voor natuur 

Er is een reeks knelpunten die de ontwikkeling tot soortenrijk terrein verhindert:  

• Het inploegen door aanpalende landbouwers van delen van de berm is lokaal een 
knelpunt. Hierdoor vermindert de voor natuur beschikbare oppervlakte en dus ook de 
bufferwerking tegen invloeden van bemesting en pesticiden. Ter hoogte van de 
kruising met de Roeselarestraat aan het gehucht Vierkaven is de berm zelfs helemaal 
verdwenen. 
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• Plaatselijk wordt ongezuiverd huishoudelijk afvalwater geloosd in grachten van de 
berm; dit is opvallend zo in de holle berm nabij Tyne Cot. Deze huizen dienen op de 
riolering aangesloten te worden of te voorzien in een IBA. 

• Sommige kansrijke delen zijn verruigd door het achterblijven van beheer of door het 
achterlaten van het maaisel. Afvoer van maaisel is een must om de oprukkende 
bramen of netels het hoofd te bieden. Waar mogelijk kan de voedselrijke toplaag 
worden afgeplagd tot op het arme substraat van de spoorwegberm zelf. Dit zal snel 
aanleiding geven tot een bloemrijk resultaat en een veel lagere hoeveelheid maaisel. 

• Sluikstort van tuinafval van aanpalende tuinen is een typisch knelpunt langs de 
Groene assen. Hierdoor ontstaan vaak dichte ruigtes van brandnetels of Zevenblad. 
De omwonenden reageren hier vaak op met herbicidengebruik waardoor soorten als 
Kweek (‘pemen’) of Heermoes (‘paardenstaarten’) gaan overheersen. Dit leidt dan 
weer tot herbicidengebruik, enz.  Overbodig en onwettig herbicidengebruik door 
derden werd ook vastgesteld t.h.v. het bedrijf Pasfrost langs de Passendalestraat. 
Ook de door de provincie aangeplante struiken op de berm ondervinden er last van. 
Er is een sterk vermoeden dat ook sproeistoffen tegen tweezaadlobbigen vlakdekkend 
worden gebruikt, allicht onder het mom van distelbestrijding, maar evengoed 
onwettig op deze plaats. Akkerdistel was tijdens de plaatsbezoeken overigens 
nergens een acuut probleem op deze Groene As. 

• Ook ontstaan via deze sluikstorten groeihaarden van uitheemse planten zoals de 
vrijwel niet te bestrijden Japanse duizendknoop. In de Babillebeekvallei is er ook een 
haard van Reuzenberenklauw. Voorlichting van de buren en zonodig sanctioneren is 
wenselijk. 

• Ter hoogte van het Vierkavenbos is nauwelijks nog een pad te zien. Er is zowel een 
gelijkgrondse als een bovengrondse berm (4 m hoog) aanwezig. Het ‘pad’ is nu een 
grasstrook. 

De lokale knelpunten zijn vermeld op de kaartjes in bijlage 2. 

 

5. Kansen voor natuur: tips voor inrichting 

Het is mogelijk om van de Stroroute een gevarieerd en waardevol gebied te maken, mits 
de nodige inrichtings- en beheerwerken. Prioriteit gaat naar het voorkomen van 
vermesting (bufferen) en het terugdringen van vermeste vegetaties, dit laatste door 
aangepast maaibeheer mét afvoeren van maaisel, bij voorkeur ook door afplaggen van 
de voedselrijke toplaag. Verder is gefaseerd ruigtebeheer aangewezen waar daar ruimte 
voor is, gezien het belang van ruigtes voor tal van kleine dieren als dekking en 
voedselbron, o.a. nectar, zaden en bessen. De stroken met een boskarakter worden 
beheerd als hakhout met lange omlooptijden, met behoud van overstaanders om de 
structuurdiversiteit te behouden. Dode stammen kunnen her en der behouden blijven als 
zangpost voor bv. de Rode Lijst-soort Zomertortel en tal van andere vogels, o.a. 
spechten. 

Globaal kunnen de volgende adviezen gegeven worden voor inrichtingsmaatregelen, het 
regulier beheer komt aan bod in hoofdstuk 6: 

• Terug inpalmen van onrechtmatig ingenomen delen biedt meer ruimte voor 
natuurelementen. Er kan gekozen worden voor een afwisseling van hooiland, ruigte 
en struweel. 

• Het plaggen van de voedselrijke toplaag van de berm tot op het bermsubstraat kan 
leiden tot een zeer bloemrijke pioniersvegetatie die jarenlang niet of nauwelijks moet 
gemaaid worden. Deze werken kunnen gecombineerd worden met onderhouds- of 
aanlegwerken aan het fietspad. Zeker voor de stroken die vroeger interessant waren 
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maar nu verruigd, is dit een interessante optie. De locaties kunnen tijdens een 
plaatsbezoek getoond worden (bv. waar oude brem groeit). 

• Plaatselijk wordt het fietspad best op de buitenzijde van de berm gesitueerd (locaties: 
zie bijlage 2). Dan blijft een bredere ‘natuur’strook over die ook makkelijker beheerd 
kan worden. Het fietspad dient aan de kant van akkerpercelen te komen, als buffer 
naar de brede natuurstrook toe. 

• Ter hoogte van Tyne Cot Cemetery en even ten oosten van de Passendalestraat ligt 
het fietspad in een holle berm die begroeid is met bomen en struiken en hierdoor een 
boskarakter krijgt. Deze bomen en struiken moeten bij heraanleg van het pad 
maximaal gevrijwaard blijven om dit boskarakter niet verloren te laten gaan en om 
de bermen te stabiliseren. Een extensief hakhoutbeheer is voldoende maar nog niet 
onmiddellijk nodig. Er komen oude hakhoutstronken voor die mogelijk zelfs van voor 
WO I dateren. Beter nog is om het pad om te leiden langs de bovenzijde van het pad, 
of toch voor tenminste één van beide zones. Dit geeft meer rust wat de waarde voor 
fauna sterk verhoogt. Bovendien is het altijd nat in de holle weg wat problemen kan 
geven voor de kwaliteit van het pad (kuilen, modder, mos). De natte zone kan dan 
evolueren naar vochtig loofbos. 

• Op verbrede stroken berm kan zowel een hooilandbeheer (twee maaibeurten per jaar, 
datum afhankelijk van de aard van de vegetatie) als een ruigtebeheer (maaien om de 
twee tot drie jaar) worden ingesteld (zie verder hoofdstuk 6). 

• T.h.v. de kaasfabriek van Passendale ligt een stuk verbrede berm met geaccidenteerd 
terrein en her en der wat struiken. Dit stuk is rijk aan zangvogels, plantensoorten en 
vlinders. Extra maatregelen zijn hier voorlopig niet nodig, de variatie van het terrein 
dient zo veel mogelijk bewaard te blijven. Af en toe de bramenruigtes gedeeltelijk 
terugzetten is op korte termijn voldoende. 

• De ‘natte’ berm net ten westen van de kaasfabriek wordt best zo gelaten of kan beter 
nog geaccentueerd worden door het verlandingsproces terug te zetten. Dit kan door 
de bedding deels te ruimen of door er een paar poelen in aan te leggen. Het 
wilgenstruweel wordt best behouden zoals het is. Het fietspad ligt momenteel naast 
de moerassige bedding, en het ligt daar goed. 

• Het akkerperceel net ten westen van de Roeselarestraat (waar pad helemaal is 
ingeploegd) kan best in zijn geheel aangekocht worden en bij de berm gevoegd. 
Wanneer het pad hersteld zou worden in dat perceel blijven namelijk nog slechts twee 
kleine driehoeken over. Er staat ook een bunker op dit perceel. De vrijkomende 
ruimte kan als wat grotere stapsteen voor fauna en flora worden ingericht. Het terrein 
kan met bos of struweel beplant worden (het ligt vlakbij het recente Vierkavenbos), 
als hooiland gemaaid met één of meerdere poelen erin en/of benut voor ruimte voor 
een veilige fietsersoversteek van de Roeselarestraat. 

• Net ten oosten van de Roeselarestraat ligt een klein perceel in grasland, dat wordt 
mee gemaaid met de oude spoorwegberm. Hier is een verschralend maaibeheer 
aangewezen om een bloemrijk grasland te bekomen (zie verder, hoofdstuk 6). Het 
aanplanten van struweel of bos is minder ideaal om het vrij zicht bij de 
fietsersoversteek niet te belemmeren. 

• Tussen de spoorwegbedding en de (overigens sterk verontreinigde) Passendalebeek - 
net ten oosten van de kaasfabriek - ligt een perceel restgrond dat waarschijnlijk hoort 
bij de spoorwegbedding. Het is vrij voedselarm en er komt nu al veel Knoopkruid in 
voor. Dit perceel krijgt best natuurvriendelijk maaibeheer en kan snel tot bloemrijk 
grasland evolueren. De westkant van dit perceel kan beplant worden met een rij 
inheemse struiken, bij voorkeur doornstruweel, als zichtscherm naar de achterkant 
van de kaasfabriek toe. 

De beheertips zijn waar nuttig vermeld op de kaartjes in bijlage 2. 
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6. Advies voor het maaibeheer op de Stroroute 

Het advies voor het maaibeheer geldt voor de grazige stroken over de volledige lengte 
van de Groene As, met inbegrip van de paar aparte perceeltjes langs de berm.  

Op het geaccidenteerd terrein naast de kaasfabriek in Passendale zou een manueel en 
gefaseerd beheer veel meerwaarde geven om de toestand te houden zoals ze nu is en 
niet verder te laten ontwikkelen tot Vlier- en braamstruweel.  

Het huidige maaibeheer bestaat uit een snelle "comfortmaaibeurt" (eerste meter van 
fietspad, enkel klepelen), en een normale maaibeurt met afvoer van het maaisel rond 
begin juni. Dit regime kan behouden blijven over het hele tracé, maar er dient zorg voor 
gedragen dat het maaisel altijd wordt afgevoerd. Een tweede maaibeurt na 15 september 
is sterk aan te bevelen om de vegetatie verder te verschralen, ook met afvoer van het 
maaisel. Op de vermeste bermen (zie kaart in bijlage 2) is zelfs een derde maaibeurt 
nuttig, maar enkel als er geen rechtstreekse invloed van aanpalende akkers meer is. Dit 
kan door bv. een bufferstrook in de perceelsrand aan te leggen (beheerovereenkomst via 
VLM). Wanneer de berm bloemrijk geworden is (zal minstens 5 jaar duren), dient de 
maaibeurt te gebeuren na 15 juni. Op geaccidenteerde maar voedselarme terreinen die 
niet machinaal kunnen gemaaid worden, wordt het maaien best uitgesteld tot in juli. Op 
zulke plaatsen komen vaak de laatste Margrieten en Knoopkruid voor en door de latere 
maaidatum kunnen ze dan rijpe zaden vormen. Zo'n terrein ligt tegenover de 
kaasfabriek. 

In bijlage 5 is een overzichtskaart opgenomen met aanduiding van de zones met hun 
aanbevolen regulier maaibeheerschema. Ook wordt hier een inschatting gegeven d.m.v. 
één, twee of drie sterren van zowel de huidige ecologische waarde als de potenties voor 
verbetering, indien dit maaibeheer zo wordt uitgevoerd. 

Waar de vlakke berm breder is dan 3 meter, kan de buitenstrook in een ruigtebeheer 
worden opgenomen. Deze stroken worden maar om de 3 tot 5 jaar gemaaid. Dan is er 
ruimte voor de ontwikkeling van droge (of eventueel vochtige) ruigtes die vooral in de 
nazomer bloemrijk zijn: braam of Koninginnekruid zijn hier typische soorten. Deze 
ruigtes zorgen voor een betere buffering t.o.v. het aanpalende landbouwgebied. 

Een andere optie is om de buitenstrook enkel met de tweede maaibeurt mee te maaien. 
Grotere plantensoorten krijgen dan meer ontwikkelingskansen, zoals Boerenwormkruid, 
Wilgenroosje, enzovoort. Dit soort fijnregeling van het beheer dient op het terrein zelf 
afgesproken te worden met de beheerder. 

Als bermen geplagd worden, moet het maairegime aangepast worden aan de evolutie 
van de nieuwe vegetatie, maar het eerste jaar na plaggen zal maaien niet nodig zijn. 

Waar de berm door landbouwgebied loopt dient soms een groot deel van de bermbreedte 
terug ingenomen te worden. Om de uitgangssituatie voor een interessante vegetatie te 
verbeteren, is het best om de zeer voedselrijke toplaag af te graven of diep onder te 
ploegen. 

Op plaatsen waar het pad door een "muur" van jonge aanplant of bosplantsoen loopt, is 
het creëren van open inhammen van enkele meters diameter nuttig, vooral aan de 
noordberm. Het schept meer structuur en zonnige plekken en biedt ruimte voor 
bloeiende struiken of ruigtekruiden zoals Koninginnekruid indien op vochtige plaatsen. Dit 
is heel gunstig voor bv. vlinders en jagende vleermuizen. Eénmaal maaien om de twee 
jaar is voldoende om de ruigte in stand te houden. 
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7. Bijlagen 

Bijlage 1. Bermtypes van West-Vlaanderen 
 
Bijlage 2. Kaart op 1/10.000 met knelpunten en potenties voor natuurgericht 

beheer (a, b en c; resp. west, midden en oost) 
 
Bijlage 3. Foto's van relevante locaties langs de Stroroute. 
 
Bijlage 4. Kaart op 1/15.000 met locaties van interessante planten langs de 

Stroroute in juni 2007 (a & b: resp. west en oost) 
 
Bijlage 5. Overzichtskaart met aanbevolen regulier maaibeheer en ecologisch 

interessantste deeltrajecten voor de Stroroute. 
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BIJLAGE 1. 
 

Bermtypes van West-Vlaanderen 
 

Hét handboek van het wegbermbeheer is het boek “Werk aan de berm” door Arnout 
Zwaenepoel (1998). Hierin worden 37 Vlaamse wegbermtypes beschreven, telkens met 
tips voor beheer, kenmerkende soorten, enzovoort. Om te achterhalen met welk type 
berm je te maken hebt, is een sleutel opgenomen die gebaseerd is op de aanwezige 
soorten en soms ook op de bedekkingsgraad ervan. Het belangrijkste nadeel van het 
boek is dat de verschillende types soms niet zo duidelijk van elkaar te onderscheiden 
zijn, en dat er benamingen worden gebruikt op basis van plantennamen, waar de minder 
ervaren plantenkenner zich soms weinig bij kan voorstellen (b.v. ‘Fijne kervel-Gewone 
glanshaver-type’ is niet automatisch te gebruiken voor een berm met vooral Glanshaver). 
Bovendien zijn er vaak verschillen tussen de verschillende regio’s in Vlaanderen. Het 
boek is daarom wat stroef in gebruik voor niet-specialisten. 
 
Daarom hebben we in het kader van de inventarisatie van de Groene Assen zelf een wat 
aangepaste indeling gemaakt met gemakkelijker hanteerbare benamingen die meer 
verwijzen naar de aard van de berm dan naar specifieke plantensoorten. Deze aanpak is 
minder wetenschappelijk afgelijnd, maar geeft een goede benadering, en is in veruit de 
meeste gevallen voldoende om tot een beslissing te komen omtrent juist maaitijdstip en 
-frequentie van de Groene Assen. Voor achtergrondinformatie en tips voor soortgericht 
beheer, is het boek van Zwaenepoel nog altijd informatiebron nummer één. 
 
De vegetatie op wegbermen is meestal nauw verwant met hooilandvegetaties. Voor het 
botanisch gericht beheer van graslanden is er de uitstekende Veldgids botanisch 
graslandbeheer (zie referentie achteraan; Zwaenepoel, 2000). De botanische evolutie 
wordt geïllustreerd met 6 fasen (van 0 tot 5), van banaal raaigrasland tot schraalland. In 
het hoofdstuk ‘Beheer’ wordt hier dieper op ingegaan. 
 
Waar veel bodemverstoring optreedt is een pioniersvegetatie te vinden van éénjarige en 
tweejarige planten. Op ongewone substraten zoals spoorwegbeddingen, zijn dan weer 
allerlei andere vegetaties te vinden. Waar een berm door bos loopt, komt de bosflora tot 
in de berm. Op schrale zandgrond groeien dan weer vegetaties die verwant zijn aan 
heide en heischraal grasland. En tenslotte zijn er ook bermen waar de begroeiing 
gedomineerd wordt door één soort, vaak een exoot, of door braam- of Bremstruweel.  
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Tabel: Types wegbermen in West-Vlaanderen (cijfer na maandnaam geeft maandhelft aan; juni 2 = tweede 
helft van juni, dus vanaf 15 juni). De afkorting is bruikbaar voor karteringswerk. 
 

Afkorting NAAM OPMERKINGEN MAAIEN 

VOORJAAR 

MAAIEN 

NAJAAR 

M Vermeste Berm Niet kansrijk mei 1 ja 
M+ Vermeste Berm Plus Enkel kansrijk indien niet 

direct naast akker. 
mei 2, bij 
verbetering 
later, juni 1 

sep1-okt2 

DR Droge ruigte type Boerenwormkruid, 
Bijvoet, klit 

nee sep2-okt1, 
maar niet elk 
jaar 

K Dichte Droge 

Kleurberm 

type Margriet, Knoopkruid, 
enz. 

juli 1-2 (bloei 
juni!) 

Sep1-okt2 

K+ IJle Droge 

Kleurberm 

type Sint-Janskruid, Rood 
zwenkgras, typische 
spoorwegplanten, enz 

nee sep2-okt1 

KN Natte Kleurberm type Echte koekoeksbloem, 
Pinksterbloem, 
moerasplanten 

juni 2 – juli 1 Sep1-okt2 

NR Natte ruigte type Koninginnekruid, 
Kattestaart, Moerasspirea 

nee sep2-okt1, 
maar niet elk 
jaar 

A Aanplantberm ruigte tussen jonge struiken 
of bomen 

- - 

L Bosflora Leemberm type voorjaarsflora eventueel jun2 
indien verruigd 
na bloei 

sep2-okt1 

Z Bosflora Zandberm type Adelaarsvaren, Valse 
salie, Gladde witbol 

eventueel jun2 
indien veel 
bramen 

sep2-okt1 

H Dichte Heiberm type Schermhavikskruid, 
Kantig hertshooi, Brem 

nee sep2-okt1 
(Brem niet 
maaien) 

H+ IJle Heiberm type mos en Veldbies nee sep2-okt1 
D Dichte Duinberm type Fijne kervel, 

Strandkweek,Duindoorn  
jun2 sep2-okt1 

D+ IJle Duinberm type kleine duinplantjes nee sep2-okt1 
T Tredberm gestoorde bodem door tred - - 
P Pioniersberm gestoord door omwoelen omwoelen 

maart-april       
ofwel  -> 

omwoelen okt-
nov 

Sp Spuitberm gestoord door herbiciden - - 

Mo(…) Monoberm mono Groot hoefblad (GH) 
Brem (B), Adelaarsvaren 
(AdV), Riet (R), … 

afhankelijk van 
doel 

afhankelijk van 
doel 

E(…) Exotenberm exoten zoals Japanse 
duizendknoop (JD), 
Reuzenberenklauw (RB), … 

bestrijding? bestrijding? 

G Gazonberm frequent gemaaide bermen Indien mogelijk 
freq. afbouwen 

Indien 
mogelijk freq. 
afbouwen- 

WS Wilgenstruweel geen  niet niet 
DS Doornstruweel geen, tenzij terugsnoeien 

wanneer storend volume 
niet niet 

BS Braamstruweel geen, tenzij terugsnoeien 
wanneer storend volume 

niet niet 

VS Vlierstruweel geen niet niet 
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BERMTYPES HERKENNEN 
 
Hieronder worden lijsten gegeven van soorten die in West-Vlaanderen typisch zijn voor een bepaald type berm.  
 
4.1. Vermeste Berm M 

Dit is het meest courante type en ecologisch het minst waardevol omdat ze heel weinig soorten herbergen, 
zowel van flora als fauna. Kenmerkende soorten waarvan er van de eerste alinea altijd één of meerdere 
domineren zijn: 
 
Grote brandnetel 
Kleefkruid 
Witte dovenetel 
(Ridder- of Krul)zuring (zeker bij bodemverstoring) 
Zevenblad 
Smeerwortel 
Fluitenkruid (beschaduwing, b.v. onder bomen) 
 
En ook wel: 
Hondsdraf 
Akkerdistel 
Ruwe en gewone melkdistel 
Gewone berenklauw 
Kruipende boterbloem 
Witte klaver 

Paardenbloem 
 
Grassen: 
Glanshaver 
Engels raaigras 
Ruw beemdgras 
Gestreepte witbol 
Grote vossenstaart 
Kropaar 
Kweek (bodemverstoring) 
IJle dravik (bodemverstoring) 
Zachte dravik  
 
 

 
 
4.2. Vermeste Berm Plus M* 

Om een berm botanisch te verbeteren vanuit een vermeste berm zijn twee zaken nodig: de voedselrijkdom 
verminderen door verschralend maaibeheer én de aanwezigheid van zaden of restpopulaties van de soorten van 
kruidenrijkere bermen. Waar meerdere van die soorten nog (of al) voorkomen, spreken we van de 'Vermeste 
Berm Plus'. Deze berm draagt zekere potenties in zich, hoewel een volgende fase soms nog vele jaren 
volgehouden beheer kan vergen. 
 
De onderstaande lijst is niet als limitatief op te vatten, enkel veel voorkomende soorten worden vermeld. In 
feite kunnen alle kruiden meegeteld worden m.u.v. de kruiden vermeld bij de Vermeste Berm, Droge ruigte, 
Tredberm of Pioniersberm 
 
Scherpe boterbloem 
Veldzuring 
Knoopkruid 
Margriet 
Wilde peen 
Pastinaak (polders) 
Duizendblad 
Gewone ereprijs 
Sint-Janskruid 
Jakobskruiskruid 
Gewoon biggenkruid 
Klein streepzaad 
Herfstleeuwentand 
Echte koekoeksbloem 
Pinksterbloem 

Rode klaver 
Kleine klaver 
wikkesoorten  
Veldlathyrus  
Smalle weegbree 
Kraailook 
Bermooievaarsbek 
Gele morgenster 
 
Grassen & co: 
Reukgras 
Rood zwenkgras 
Ruige zegge (verstoring) 
Gewone veldbies 

 
 

4.3. Droge Kleurberm 

De soorten uit 4.2 zijn hier opvallend aanwezig, met een opvallend bloeiaspect. De kruiden nemen ongeveer 
even veel ruimte in als de grassen. Zeer waardevolle bermen voor insecten. Doeltype op veel plaatsen. Er zijn 
twee varianten, een Dichte en een IJle : 
 
4.3.1. Dichte Droge Kleurberm K 

Dit type is de wegbermvorm van ‘glanshaverhooiland’. Bloemen en grassen domineren, de vegetatie is 
onderaan gesloten ("dicht") met een overwicht aan grassen. Op sommige substraten kunnen kalkminnende 
soorten voorkomen, zoals dijken en vooral spoorwegbermen. Typische soorten van dit type zijn: 
 
Scherpe boterbloem 
Veldzuring 
Knoopkruid 
Margriet 
Wilde peen 
Pastinaak (vnl. polders) 

Duizendblad 
Paardebloem 
Gewoon biggenkruid 
Gewone rolklaver 
Klein streepzaad 
Rode klaver 
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Kleine klaver 
wikkesoorten 
Smalle weegbree 
Bermooievaarsbek 
Gele morgenster 
Kleine ratelaar (dijken) 
Marjolein (kalk) 
Grote centaurie (kalk) 
Beemdkroon (kalk) 

Avondkoekoeksbloem 
Glad walstro 
 
Grassen & co: 

Gestreepte witbol 
Reukgras 
Glanshaver 
Rood zwenkgras 

 
 

4.3.2. IJle Droge Kleurberm K* 

De kruiden zijn hier hoger en opvallender dan de grassen, met soms forse planten, en de vegetatie is onderaan 
vrij open. Oude spoorwegbeddingen (SB) hebben een reeks typische planten die hier thuishoren. 
 
Sint-Janskruid 
Jakobskruiskruid 
andere kruiskruiden 
Schapenzuring? 
Vlasleeuwenbek (SB) 
Akkerwinde? 
Wouw (SB) 
Wilde reseda (SB) 
Zeepkruid 
Grijskruid (SB) 
teunisbloemsoorten (SB) 
Koningskaars (SB) 

Zwarte toorts (SB) 
Slangekruid (SB) 
Hazepootje (SB) 
Grote kaardenbol 
Wilde cichorei 
IJzerhard 
Kandelaartje (SB) 
 

Grassen & co: 
Eekhoorngras (SB) 
Gewoon struisgras

Gewone veldbies 
 
 
4.4. Droge Ruigte  DR 

Een Droge Kleurberm of Vermeste Berm (Plus) die niet meer gemaaid wordt, kan overgaan in een vrij stabiele 
ruigte. De voorgeschiedenis en eventuele verstoringen door (aanpalend) pesticidengebruik, bemesting, 
ploegen, verslemping en dergelijke is in grote mate bepalend voor het soortenaanbod in de berm. Het aanbod 
aan bloeiende soorten is vaak groot en varieert doorheen voorjaar en zomer. 
 
Verruigde kruidenrijke bermen worden meestal gedomineerd door forse planten als Bijvoet, Boerenwormkruid, 
Berenklauw, Pastinaak (polders), Fluitenkruid. Op voedselrijk terrein treden ook vaak brandnetels en meerdere 
soorten distels op. Waar de bodem verstoord is vind je meer Ridder- en Krulzuring, Kweek, melkdistels, 
Akkerwinde en Klein hoefblad, na langere tijd dikwijls ook opslag van Vlier en klitsoorten. Indien de brandnetels 
domineren is het een 'Vermeste Berm', geen 'Droge Ruigte'.  
 
Ruigtes die gedomineerd worden door bramen kunnen niet zo gemakkelijk gemaaid worden en zijn daarom 
apart opgenomen als Braamberm. Op zandige bodems kunnen ruigtes van Wilgenroosje optreden, vooral waar 
recent een bos of houtkant werd gekapt. 
 
Al deze ruigtes, met uitzondering van zeer voedselrijke en verstoorde bermen, zijn door hun structuurrijkdom 
en vaak grote nectaraanbod interessant voor fauna: insecten, vogels, schuilplaats voor amfibieën en kleine 
zoogdieren, enz. 
 
 
4.5. Natte Kleurberm  KN 

De soorten uit 4.2. die wijzen op vochtige omstandigheden op lichtere bodems (Echte koekoeksbloem en 
Pinksterbloem) komen talrijk voor, aangevuld met tal van soorten van natte graslanden. 
 
Pinksterbloem 
Echte koekoeksbloem 
Moerasvergeet-me-nietje 
Moerasmuur 
Moeraswalstro 
Moerasrolklaver 
Egelboterbloem 
Penningkruid 
Brunel 
Heelblaadjes 
Moerasandoorn (ruiger) 
Wilde bertram (ruiger) 
Gewone engelwortel (ruiger) 
Groot hoefblad (ruiger) 
Krulzuring (bij bodemverstoring) 
Pitrus (bij bodemverstoring) 
 

 
 
 
 
 
Grassen & co: 
Pitrus 
Reukgras 
Grote vossenstaart 
Geknikte vossenstaart 
Gestreepte witbol 
Lidrus 
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4.6. Natte Ruigte  NR 

Een rietkraag die verlandt, of een Natte Kleurberm die niet wordt beheerd, zal vaak overgaan tot een Natte 
Ruigte. De uitbundige bloei is voornamelijk in juli-augustus en deze soorten trekken dan veel vlinders en 
andere nectarzoekende insecten aan.  
 
Koninginnekruid 
Grote kattenstaart 
Moerasspirea 
Grote wederik 

Valeriaan 
Harig wilgenroosje 
Gewone engelwortel 
Reuzenberenklauw (te bestrijden exoot) 

 
 
4.7. Aanplantberm  A 

De aanwezigheid van jonge aanplant van struiken of bomen zorgt al voor wat schaduw en bladval. De 
ondergroei is daarom meestal een Vermeste Berm of Vermeste Berm Plus, soms een ander type dat afhankelijk 
is van de uitgangssituatie bij aanplanting. Door de aanwezigheid van het plantgoed wordt zo’n berm niet meer 
gemaaid, vandaar de aparte aanduiding. 
 
 
4.8. Bosflora Leemberm  L 

Deze berm ligt in bos op vochtige zandleem, leem of klei. De bosvegetatie loopt door op de berm en bevat vaak 
typische voorjaarsbosflora. Soorten die je vaak aantreft zijn: 
 
Dagkoekoeksbloem 
Geel nagelkruid 
Speenkruid 
Gele dovenetel 
Grote muur 
Bosanemoon 
Veelbloemige salomonszegel 
Kruipend zenegroen 
Bleeksporig bosviooltje 
Slanke sleutelbloem 

Gulden sleutelbloem (in de Westkustpolders soms 
ook in open bermen) 
Schaduwgras 
 
Vaak voorkomende begeleidende soorten: 
Stinkende gouwe 
Hondsdraf 
Fluitekruid 
Grote brandnetel 
Kleefkruid 
bramen 

 
Indien de bosflora maar zwak ontwikkeld is (weinig soorten en/of aantal), wordt de code L° gebruikt. 
 
 
4.9. Bosflora Zandberm  Z 

Dit type herbergt de flora uit eerder droge en zure eikenbossen, veelal op zand- of lichte zandleembodem. Deze 
berm ligt in de schaduw van bomen. Kenmerkend zijn: 
 
Adelaarsvaren 
Brede stekelvaren 
Dubbelloof 
bramen 
havikskruiden 
Grote muur 
Struikhei 
Lijsterbes 

Sporkehout 
Amerikaanse vogelkers 
Rhododendron 
 
Grassen & co: 
Ruige veldbies 
Bochtige smele 
Pijpenstrootje 

 
Indien de bosflora maar zwak ontwikkeld is (weinig soorten en/of aantal), wordt de code Z° gebruikt. 
 
 
4.10. Dichte Heiberm  H 

Komt voor op zandige en schrale bodem met dunne strooisellaag, vaak in halfschaduw, zoals onder dreven, dus 
niet onder bos. Op zeer open plekken droogt de bodem sterker uit en krijg je makkelijker een IJle Heiberm. De 
vegetatie is onderaan eerder dicht, in tegenstelling tot de IJle Heiberm. Typische soorten : 
 
Schermhavikskruid 
andere havikskruiden 
Sint-Janskruid 
Jakobskruiskruid 
Gewone guldenroede 
bramen 
Brem 
Gaspeldoorn 
 

Grassen & co: 
Rood zwenkgras 
Gewoon struisgras 
Reukgras 
Pijpenstrootje 
Gewone veldbies 
Veelbloemige veldbies 
Biezenknoppen 
Veldrus (indien vochtig) 

 
 



 14

4.11. IJle Heiberm  H* 

Ziet er enigszins uit als ‘echte’ heide. Er komen alleen laagblijvende kleine planten voor omwille van de zeer 
schrale bodem, naast soms veel mos. Dergelijke bermen zijn geliefd bij Levendbarende hagedis en tal van 
insecten omdat ze makkelijk opwarmen in de zon. 
 
Struikhei 
Tormentil 
Fraai hertshooi 
Klein vogelpootje 
Schapenzuring 
Veelkleurig vergeet-me-nietje 
Liggend walstro 
Liggende vleugeltjesbloem 
Mannetjesereprijs 
Muizenoor 
Gewoon biggenkruid 
eerder weinig bramen 

Zandblauwtje 
 
Grassen & co: 
Pijpenstrootje 
Bochtige smele 
Fijn schapengras 
Gewone veldbies 
Veelbloemige veldbies 
Pilzegge 
Hazenzegge 
Bleke zegge 

 
 
4.12. Dichte Duinberm  D 

Berm op duinzand die aangerijkt is met voedingsstoffen uit aanpalend landbouwperceel (en voor zover (nog) 
geen Vermeste Berm) en/of door bladval en schaduw in duinbossen. De onderlaag is dicht begroeid, de bodem 
is nauwelijks te zien. 
 
Fijne kervel is een heel typische soort voor dit type berm, naast Duindoorn en Strandkweek als gras. Allerhande 
andere soorten uit de Vermeste Berm (Plus) kunnen ook voorkomen. 
 
 
4.13. IJle Duinberm  D* 

Dit is een niet verruigde berm op duinzand met een typische duinplantenvegetatie. De bodem is te zien tussen 
de (ijle) planten. Meestal betreft het pioniersoorten op los zand, veelal typisch voor de duinen. 
 
 
4.14. Tredberm  T 

Enkele plantensoorten kunnen heel goed tegen vertrappeling. Dit is geen doeltype, het ontstaat op plaatsen 
met veel betreding, paardenpaadjes, enzovoort. 
 
Grote weegbree 
Schijfkamille 
Kleine of Grove varkenskers 

Varkensgras 
Straatgras 

 
 
4.15. Pioniersberm  P 

Een pioniersberm is dun begroeid. De vegetatie bestaat vooral uit éénjarige planten, vaak ook met tweejarigen, 
die in het eerste jaar enkel een bladrozet vormen. Afhankelijk van de aard van de bodem komen verschillende 
combinaties van soorten voor. Zulke bermen zijn vaak kleurrijk maar kunnen enkel door regelmatige 
bodemverstoring instandgehouden worden. Zulke ingrepen zijn niet evident en worden daarom bijna nooit 
uitgevoerd. Pioniersbermen zijn wijd verspreid op plaatsen waar aan de berm is gewerkt of waar de bodem 
stenig en droog is, zoals een spoorwegbeddingsubstraat in volle zon en/of op een steile helling. 
 
Kenmerkende soorten voor pioniersbermen: 
klaproossoorten 
kamillesoorten 
Klein kruiskruid 
Herderstasje 
Rood guichelheil 
Veldereprijs 
Akkerviooltje 
teunisbloemsoorten 

Koningskaars 
Grote kaardebol 
 
Grassen & co: 
Kruipertje 
Eekhoorngras 
langbaardgrassen 

 
 
4.16. Spuitberm  Sp 

Herhaalde herbicidenbehandeling bevoordeelt wortelstokplanten zoals Heermoes, Kweek, Zevenblad en 
Akkerdistel. Dikwijls is het juist voor deze soorten dat de grondgebruiker de spuit bovenhaalt, maar spuiten 
helpt dus niet...  
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4.17. Monoberm  Mo(…) 

Dit is een benaming voor een berm die gedomineerd wordt door één plantensoort. Vaak is dit het gevolg van 
voorgeschiedenis en beheer en kan je hier moeilijk van een bepaald vegetatietype spreken. Voorbeelden 
kunnen zijn: 
 
Braamstruweel  (BS) 
Brem (B) 
Groot hoefblad (GH) 

Reuzenpaardenstaart (PS) 
Riet  (R) 
Akkerdistel (AD)

 
 
4.18. Exotenberm  E(…) 

Sommige bermen worden gekoloniseerd door uitheemse soorten tot een monoberm van exoten (of van 
meerdere soorten). Enkele soorten komen zelfs vooral in bermen voor. Dikwijls is dit het gevolg van 
‘ontsnappingen’ uit aanpalende tuinen of uit ge(sluik)stort tuinafval. Voorbeelden: 
 
Japanse duizendknoop (JaD) 
Pontische rhododendron (Rod) 
Reuzenberenklauw (RBk) 
Bonte gele dovenetel (BGD) 

Rimpelroos (meest in duinen, soms ook elders) 
(RR) 
Amerikaanse vogelkers (AVk) 
tuinsoorten bamboe (Bb)

 
 
 
 
 
 
LITERATUUR: 
 
Zwaenepoel A. (1998).Werk aan de berm! Handboek botanisch bermbeheer. Stichting 
Leefmilieu vzw/Kredietbank i.s.m. Afdeling Natuur van Aminal, 296 p. 
 
Zwaenepoel A. (2000). Veldgids. Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland in West-Vlaanderen. 
Provinciebestuur West-Vlaanderen, Brugge, 99 p. 
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BIJLAGE 3. 
 
Foto's van Groene As tussen Zonnebeke-Roeselare (Stroroute) 
(5 juni 2008) 

 

 
Figuur 2: Geasfalteerd stuk Stroroute, net buiten Zonnebeke-centrum, vlak voor het maaien. Her 

en der staan WO I-relicten aangeduid met een infobord. 

 

 

Figuur 3: Maaimachine aan het werk: het maaisel wordt rechtstreeks opgezogen. Niet de hele berm 

wordt gemaaid, enkel een strook van ca. 1,5 meter breedte. Hierdoor blijft de buitenrand wat 

ruiger, dat geeft extra structuur en andere soorten. 
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Figuur 4: Sterke degradatie van vegetatie door deponeren van zeer voedselrijke grond. Grote 

brandnetels en Ridderzuring zijn dominant. Het vergt jaren maaibeheer om hier weer van af te 

geraken. De beste remedie is afplaggen tot op het spoorwegsubstraat, wat van nature heel 

voedselarm is en goede kansen geeft op een zeer bloemrijke vegetatie met bv. veel Margrieten en 

Knoopkruid. 

 

 

Figuur 5: Maaiwerken in een stuk bosgedeelte, t.h.v. het Tyne Cot Cemetery in Passendale. 

 



 18 

  

Figuur 6: T.h.v. firma Pasfrost nabij Passendalestraat: "onbekenden" hebben vegetatie grotendeels 

doodgespoten met herbiciden, in het bijzonder ruigtekruiden (niet alleen distels) en struikgewas. 

Het resultaat is een hele banale vegetatie op een plek met nochtans goede potenties: arm 

substraat, zonnig en droog, en in ophoging t.o.v. aanpalend landbouwgebied. 

 

 

Figuur 7: Vergezicht vanaf kant Passendalestraat t.h.v. bedrijf Pasfrost naar het zuidoosten. 

Zonnige droge berm in ophoging en dus onafhankelijk van landbouwinvloeden. Maar: zie foto's 

hierboven. Een groenscherm is hier gewenst. 

 

 

Figuur 8: Een veel 

voorkomend knelpunt 

is het sluikstorten van 

tuinafval door 

aangelanden. Dit 

geeft ook aanleiding 

tot verruiging met 

brandnetels e.a., vaak 

tot nog grotere 

ergernis van de buren 

die dan de spuit 

bovenhalen, met als 

gevolg dat enkel de 

lastigste planten zoals 

Heermoes en Kweek, 

overleven. Deze 

locatie is t.h.v. de 

Nieuwe Molenstraat in 

Passendale, maar er 

zijn er zeker een 

tiental langs het hele 

traject. 
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Figuur 9: Zone in holle berm ten oosten van Passendalestraat met onverhard pad. Enkel geschikt 

voor mountainbikes. Het reguliere fietspad wordt best bovenaan naast de berm gelegd. Het is hier 

altijd nat en dat zal blijvende problemen geven indien bv. ternair zand wordt gebruikt. Let op de 

oude hakhoutstoven. Door de geïsoleerde ligging t.o.v. grote bossen is typische bosflora schaars. 

Het vochtige bos-microklimaat schept goede omstandigheden voor vlinders en tal van zangvogels. 

 

  

Figuur 10: Op sommige plaatsen waar bijna geen fietsers meer voorbij komen en niet wordt 

gemaaid, blijft van het pad niet veel over. Het braamstruweel gonst wel van de insecten. 
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Figuur 11: Links verdiepte berm met rietmoeras en wilgenstruweel (en o.a. Bosrietzanger en Kleine 

karekiet), net ten westen van Statiestraat. Het pad loopt naast de berm. Plaatselijk kunnen in de 

berm enkele poelen worden gegraven om de biotoopvariatie te vergroten. Nu is er bijna geen open 

water meer aanwezig. 

 

 

Figuur 12: Verhoogde berm ten oosten van de Statiestraat (hier wegkijkend in oostelijke richting; 

kaasfabriek is links net buiten beeld). Interessante mix van pioniersvegetatie, bloemrijk grasland, 

ruigte en struweel met veel vlinders en zangvogels, o.a. Zomertortel, Grasmus en Bosrietzanger. 

Toestand best zo gevarieerd te houden door gefaseerd beheer van ruigtes en graslanden. 

 

 

Figuur 13: Zicht richting Passendale dorp en kaasfabriek vanop berm op ruim 500 m ten oosten 

van Statiestraat. Het grasperceel in het midden hoort waarschijnlijk bij de berm. Het bevat veel 

Knoopkruid en wordt best als hooilandje beheerd. 
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Figuur 14: Achtergrond: jonge Vierkavenbos. Voorgrond: bramen om hoge droge zandige berm 

(ca. 4 m hoog). Hier is geen fietspad. Beneden loopt een moeilijk doorgankelijk graspad, bovenaan 

loopt een private weg door een landbouwbedrijf. Er zijn wel goede natuurpotenties mits 

natuurvriendelijk maaibeheer. 

 

 

 

Figuur 15: Stuk berm tussen Lolliestraat en Roeselarestraat. Het pad loopt dood in een akker 

waardoor dit korte gedeelte nooit door fietsers of wandelaars wordt gebruikt en dus dichtgroeit. 
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Figuur 16: Pad is volledig weggeploegd (witte stippellijn; achteraan is Roeselarestraat). Als pad 

heraangelegd wordt, wordt dit perceel wel heel klein. Daarom wordt het beter aangekocht en 

ingericht als natuurelement, een stapsteen tussen de Groene As en het nabije jonge Vierkavenbos. 

Naast struweel kunnen bv. een hooiland en enkele poelen aangelegd worden. In cirkel: oude 

bunker (foto van 15.05.2007). 

 

 

Figuur 17: Pad ten oosten van Roeselarestraat, net na maaien. Structuurarm, best wordt 

buitenrand enkel tijdens tweede maaibeurt meegemaaid. Rechtachter: houtkant langs Babillebeek 

is landschappelijk fraai. Plaatselijk kan wat struweel langs de Groene As worden geplant maar niet 

te veel omdat dit geen drevenlandschap is. 

 

 

Figuur 18: 'Laatste rechte lijn' tot ring van 

Roeselare. "Muur" van struiken en bomen. 

Hier en daar een "gat" voorzien zorgt voor 

zonnige plekken, wat gunstig is voor 

insecten en zangvogels. 
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