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Advies voor inrichting en beheer  
van de provinciale Groene As  

"De Groene 62" 
 
 

 
 
1. Inleiding 
 
De "Groene 62" is een oude spoorwegbedding tussen Torhout en Oostende. De bedding 
werd aangelegd voor spoorverkeer in 1867 maar terug verlaten in 1967. In 1984-85 
werden de sporen verwijderd en werd een fietspad aangelegd. De naam van het fietspad 
"Groene 62" verwijst naar het nummer van de voormalige spoorlijn. Het fietspad wordt 
op mooie dagen druk bezocht door recreatieve toerfietsers, maar ook door woon/werk-
fietsverkeer in de buurt van de agglomeraties van bv. Torhout en Gistel. Het beheer van 
het fietspad en de bermen gebeurt door de Groendienst van de provincie West-
Vlaanderen, die de berm huurt van de NMBS. Figuur 1 geeft de situering van het tracé. 
 

 
Figuur 1: Situering tracé van de "Groene 62" tussen Torhout en Oostende. 

 
De combinatie van de diverse gebruikte materialen voor de berm en het doorsnijden van 
verschillende ecoregio's (zandstreek, zandleemstreek, polders) zorgt voor een rijke 
diversiteit aan planten. Over de fauna is maar weinig bekend. 
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2. Inventarisatiemethode 
 
Op 5 juni en 7 september 2007 werd de "Groene 62" langzaam afgefietst door provinciaal 
INBO-medewerker Olivier Dochy waarbij goed werd gelet op bijzondere soorten.  
 
Vindplaatsen van bijzondere soorten werden ter plaatse met een klein polsband-gps-
toestel opgemeten (Foretrex 201, merk Garmin), met een nauwkeurigheid van 3 à 10 
meter. Het nummer van de meting werd in een notaboek genoteerd, samen met de soort 
en eventuele bijzonderheden. Voor planten werd bovendien een code gegeven voor de 
grootte van de groeiplaats, op basis van de ingenomen oppervlakte in verticale projectie, 
zie tabel 1. De codes zijn identiek aan deze van het project "kartering aandachtssoorten 
kust(duinen)" van het INBO1, behalve dat we hier enkel de ingenomen oppervlakte 
gebruiken en niet het aantal planten, omdat dit voor veel soorten moeilijk te bepalen is. 
 
 
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 

 
 
Waar zinvol werden foto's gemaakt. Deze plaatsen zijn ook met gps ingemeten voor 
latere referentie. 
 
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. 
 
Tijdens het veldwerk werden tenslotte ook notities gemaakt over mogelijke 
natuurvriendelijke inrichting of aanpassing van het beheer in functie van een ecologische 
meerwaarde. 
 
 

                                                
1 zie http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=GEB_KUS_detailkartering 
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3. Resultaten 
 

3.1. Algemeen beeld van de "Groene 62" 
 
Hieronder wordt eerst een algemeen beeld geschetst van de natuurwaarden langs de 
"Groene 62", de belangrijkste knelpunten en kansen voor natuurgericht beheer. In die 
zin laat deze paragraaf zich lezen als een samenvatting. Verderop in hoofdstuk 3 komen 
meer detailgegevens aan bod.  
 
De "Groene 62" heeft plaatselijk rijke natuurwaarden en weerspiegelt mooi de 
verschillende geografische streken waar de berm doorheen loopt, met name de 
zandstreek en de polders. Plaatselijk zijn er door het voedselarme en kalkhoudende 
bermsubstraat ongewone vegetaties ontstaan. De inrichting en het beheer kunnen al 
deze eigenschappen versterken. 
 
In het zuiden loopt de berm doorheen het plateau van Wijnendale. De berm heeft hier 
een boskarakter met hakhoutbeheer als beheervorm. De uiterst zeldzame Trilgraszegge 
groeit hier en is de zeldzaamste plant van de Groene 62, zij het dat ze een onopvallend 
bestaan leidt in de 'bosrand'. De plant lijkt geen last te ondervinden van het maaibeheer. 
De waterafvoer in deze berm wordt door - vaak gebetonneerde - langsgrachten verzorgd. 
Om de buffering voor lagergelegen gebieden te versterken, kan hier lokaal verlanding 
worden getolereerd. Dit geeft aanleiding tot bloemrijke natte ruigtes (met Valeriaan) die 
heel goede nectarbronnen zijn in de zomer. 
 

 
Figuur 2: Groene 62 in ingesneden bedding t.h.v. Wijnendale. Links natte ruigte met uitbundige 
bloei van Grote kattenstaart, een prima nectarplant voor bijen en vlinders (07.09.2007). 

 
Tussen Torhout en Eernegem heeft de berm - als ze gelijkgronds ligt - op veel plaatsen 
een vegetatie die verwijst naar de zandstreek, en die bovendien vaak bloemrijk is, met 
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o.a. veel Brem en Schermhavikskruid. De vegetatie heeft hier meest te lijden onder 
aanpalend akkergebruik (mest en pesticiden). Op die plaatsen moet buffering voorzien 
worden door verbreding van de berm door het terug innemen van onrechtmatig 
ingepalmde stroken of door lobbywerk om de landbouwers perceelsranden te laten 
aanleggen langs de bedding. Op veel plaatsen zijn bomenrijen en struiken aangeplant, de 
struiken vooral langs de oostelijke zijde. Dit zijn vooral typische soorten voor de 
zandstreek zoals Brem, Lijsterbes, Zomereik en Berk, wat positief is. Langs de 
zuidwestelijke zijde worden bomenrijen best uitgedund om een zonnig microklimaat van 
de bloemrijke bermen te garanderen. Het aanplanten van bv. rijen geboortebomen is hier 
dus niet opportuun. 
 

 
Figuur 3: Groene 62 op gelijkgrondse bedding t.h.v. Wijnendale, kijkend in NW richting. 
Zandstreektype berm met Schermhavikskruid en veel Brem (moeilijk te zien op foto). Links staat 
rij eiken die veel schaduw geeft op de brede droge berm rechts: uit te dunnen. Berm rechts ideaal 
om te ontwikkeling tot schraal grasland, terwijl houtkant uiterst rechts als buffer kan blijven 
(05.06.2007). 

 
 
 
Net ten zuiden van de Zuidstraat in Ichtegem bevat de berm duidelijk een kalkrijk 
substraat. De vegetatie is er bloemrijk met o.a. veel Margriet en de kalkminnende 
Beemdkroon. Er is echter negatieve invloed van de aanpalende akkers en onrechtmatig 
inpalmen van bermoppervlakte wat ongedaan gemaakt moet worden. De zeldzame plant 
Selderij is hier een bijzonderheid. 
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Figuur 4: Net ten zuiden van de Zuidstraat in Ichtegem bevat de berm een bloemrijke 
kalkminnende vegetatie (foto rechts) met o.a. Beemdkroon (foto links) en de zeer zeldzame wilde 
Selderij (07.09.2007). Het inpalmen van de berm door aanpalende landbouwers en/of de invloed 
van bemesting is hier een duidelijk knelpunt. 

 
Tussen Ichtegem en Eernegem is de berm eerder zandig waardoor er een bloemrijke 
vegetatie is met geel als dominant kleur van soorten als Schermhavikskruid, Sint-
Janskruid, Gewoon biggekruid, enzovoort. 
 

  
Figuur 5: Ruige droge kleurberm tussen Ichtegem en Eernegem. Dominant geel kleur in dit traject 
vooral afkomstig van Schermhavikskruid, Sint-Janskruid en Gewoon biggenkruid. Doeltype 
vegetatie voor de zandstreek. In juni zijn in dit type berm o.a. Margrieten en Knoopkruid te vinden. 
Foto rechts: braamstruweel op buitenrand is efficiënte buffer tegen inspoeling meststoffen vanuit 
aanpalende akker. De extra gemaaide "comfortstrook" langs het fietspad is duidelijk bloemenarmer 
en mag hier smaller zijn (foto's van begin september 2007).  

 
In Eernegem ligt een parkterrein nabij de Stationsput. Deze omgeving biedt kansen voor 
harmonisch parkbeheer met aandacht voor natuurelementen zoals mantelzomen, 
natuurvriendelijke oevers van de vijvers en bloemrijke graslandjes. Een poel die 
overgroeid was met de agressieve exoot Parelvederkruid werd recent geruimd. Opvolging 
zal nodig zijn om geen hervestiging van deze soort te krijgen. In een andere vijver komt 
Grote waternavel voor maar die is (nog) niet dominant. Ook deze soort dient geheel 
verwijderd te worden ter voorkoming van 'besmetting' van andere oppervlaktewateren. 
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Figuur 6: Aan de parkzone in Eernegem is een recent gegraven poel overgroeid met de exoot 
Parelvederkruid (foto links, 2007). De poel is in 2008 opgeschoond en het probleemkruid 
verwijderd (zie hoop op de foto rechts). Opvolging is noodzakelijk om hergroei te vermijden! 
 
Ter hoogte van de Waterstraat loopt de Waterstraatbeek in een betonnen bedding. De 
spoorwegberm is hier breed (ca. 8 m) en laag genoeg voor een beekverbreding met 
natuurlijke oevers (riet) over een lengte van ca. 200 m.  
 

 
Figuur 7: De Waterstraatbeek stroomt hier door een betonnen bedding langs de Groene 62 (foto 
maart 2009). Door het verwijderen van de betontegels en het deels afgraven van de berm van de 
Groene 62, kan hier een aantrekkelijke en waardevolle oevervegetatie ontstaan. 
 

 
Tussen de Moerdijkstraat ten noorden van Eernegem en Gistel ligt een eerste 
poldergedeelte, Moere-Nieuwland (Gistel zelf ligt op een opduiking van de zandstreek). 
De bermen hier bevatten nog wat kruidachtige planten, zijn breed en vlak en bieden 
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daarom goede potenties voor verschralend beheer met een grotere kruidenrijkdom als 
doel. Dit geldt ook voor het bermgedeelte tussen Gistel en het kanaal Plassendale-
Nieuwpoort. De bodem bestaat vooral uit streekeigen materiaal, wat kansen schept voor 
een typische vegetatie van (droge) poldergraslanden. 
 

  
Figuur 8: Tussen Eernegem en Gistel doorkruist de Groene 62 een stuk polder. De bermen zijn er 
breed en vlak en dus goed geschikt voor (natuurvriendelijk) maaibeheer. Dreefaanplanting is 
ongewenst in dit open gebied. Het laten liggen van maaisel en inspoeling van meststoffen zorgt 
ervoor dat de botanische kwaliteit op dit ogenblik maar laag tot matig is. 

 
De doorgang door Gistel wordt druk gebruikt door lokaal fietsverkeer. De smalle zones 
met graslanden en struweel langs de bedding kunnen lokaal natuurvriendelijk beheerd 
worden (maaien met afvoer maaisel). 
 

 
Figuur 9: Binnen de bebouwde kom (hier Gistel, juni 2007) wordt vaak tuinafval gesluikstort als er 
tuinen aan de berm grenzen. Dit zorgt voor zeer voedselrijke situaties met bv. dominantie van 
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Grote brandnetel, Fluitenkruid of Zevenblad. Op sommige plaatsen zorgt het door tuinders niet 
geliefde Zevenblad voor een kleurig tapijt. 

 
Vanaf de Schorredijk ten noorden van Zandvoorde, bevat de berm meer kalksubstraat. 
De vegetatie verwijst hier niet naar de polders, maar naar een mengelmoes van 
pioniersituatie en kalkrijk grasland. Niettemin is hier een zeer bloemrijke situatie 
ontstaan die zeker het behouden waard is. Dit zal maar kunnen door het pionierkarakter 
te bewaren. Mogelijk is daarvoor een periodieke lichte omwoeling van de bodem nodig, 
maar dit moet moet experimenten eerst getest worden. Tussendoor is hier één late 
maaibeurt aangewezen (niet voor september). 
 

 
Figuur 10: Het noordelijk deel tussen Snaaskerke en Oostende is uitzonderlijk bloemrijk. Er komen 
veel kalkminnende planten voor waaronder een aantal zeldzaamheden (zie ook figuur 11, beide uit 
juni 2007). Om deze toestand op langere termijn te kunnen behouden is periodieke 'storing' van de 
bodem noodzakelijk, naast één maaibeurt in het najaar. Voor het achterhalen van de beste 
techniek voor de bodemverstoring wordt dit best eerst eens uitgetest in een proefstrook. 

 
De hier opgegeven aanbevelingen voor het beheer worden niet gehypothekeerd door een 
"comfortmaaibeurt" die wordt uitgevoerd in mei-juni op de eerste halve meter van de 
fietsstrook, om overgroeien van het fietspad te verhinderen. 
 
 
Verdere kansen om aan natuurbeheer te doen naast de berm situeren zich op de 
volgende locaties, van zuid (Torhout) naar noord (Oostende) : 
 
- beekje t.h.v. Warande te Torhout afdammen om waterbuffer te creëren met 

natuureducatieve waarde (bospoel); belemmeren van afstroom erosiemateriaal van 
hogerop 

- het zonevreemd voetbaldveld van Wijnendale zal terug worden omgezet in 
landbouwgrond; op deze plek is een buffer van tenminste 10 m breed aangewezen 
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om instroom van mest en pesticiden te vermijden, want de berm bevat op deze 
plaats een bloemrijke vegetatie en potenties voor verbetering (Schermhavikskruid, 
Grasmuur, veel Smalle weegbree en Kleine klaver, Margriet, Bitterkruid, 
Trilgraszegge, veel Brem, …) 

- bosje aanplanten op restgrond t.h.v. Smissestraat Wijnendale 
- IJzerwegbeekvallei "aankleden" tussen Wijnendale en Ichtegem: elzen en wilgen 

(eventueel hakhout) langs de beek, poelen in de natte graslanden, hagen rond 
huisweiden (bv. via landschapsbedrijfsplan) 

- tractorpad op (?) de berm net ten zuiden van Zuidstraat Ichtegem: 
eigendomsstructuur nagaan, eventueel pad te verleggen tot buiten domein (recent 
verhard met steenslag); interessante kalkminnende vegetatie met bijzondere planten 
(Beemdkroon, Muskuskaasjeskruid, Hazenpootje, Selderij, …) wordt hier bedreigd 
door effecten uit aanpalende landbouwzone 

- Eernegem tussen Zedelgemsesteenweg en Fabrieksweg: huidig landbouwgebied 
wordt industriezone (west) en woonzone (oost); brede groene bufferzone buiten de 
berm voorzien (brede houtkant met streekeigen bomen en struiken) 

- natuurvriendelijke parkinrichting te Eernegem:  
o natuurvriendelijke oevers van Stationsput en andere vijvers/poelen 
o netwerk van poelen creëren door graven van extra poelen in aanpalende (nu 

akker)perceel dat bij het park zal gevoegd worden 
o oude pomptoren inrichten met nestkasten en dergelijke voor Kerkuil, 

Gierzwaluw, vleermuizen 
o bestrijding van waterexoten zoals Parelvederkruid en Grote waternavel goed 

opvolgen 
- Waterstraatbeek: afschuinen oevers en/of verbreden bedding tot half accoladeprofiel: 

moerasbiotoop + extra waterbuffer; berm is op deze plaats momenteel niet 
waardevol 

- net ten zuiden van dorpskern Snaaskerke: dit is de buitenrand van de polder, waar 
nog sporen van natuurlijke kreken merkbaar zijn onder de vorm van kronkelende 
rietgrachten; herprofileren van kreekrestanten kan dit beter visualiseren terwijl 
tegelijktertijd een poelenbiotoop wordt aangelegd. Dit kan in aanpalende percelen 
mits huur of aankoop 
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3.2. Aanwezige en doelbermtypes 
 
De langs de "Groene 62" aangetroffen bermtypes zijn opgenomen in tabel 2. De kaart in 
bijlage 3 geeft de situering van de diverse types in de huidige toestand en bijlage 4 geeft 
de situering van de doeltypes bermen die te bereiken zijn via volgehouden 
natuurvriendelijk beheer. 
 
Tabel 2: Langs de "Groene 62" aangetroffen bermtypes. "%" staat voor het percentage van dit 
type over de lengte van de hele bedding (beide zijden gecombineerd). De totale lengte van de 
"Groene 62" is 20.317 meter (berekening in ArcGis). De lengte aan bermen is uiteraard dubbel zo 
lang. De cijfers in de tabel zijn benaderend. Zie bijlage 1 voor verklaring terminologie. De in vet 
aangegeven bermtypes zijn bloemrijk en dus aantrekkelijk zowel voor de recreant als voor tal van 
kleine dieren. 

 

Bermtype nu % nu doel % doel Bermtype 

DR 415 m 1% 151 m 0% droge ruigte 

DR+K     264 m 1% kleurberm + droge ruimte 

DS 73 m 0% 73 m 0% doornstruweel (sleedoorn, meidoorn, …) 

G 637 m 2% 637 m 2% gazon 

H 343 m 1% 343 m 1% ruige heiberm 

K 3.099 m 8% 12.742 m 34% ruige droge kleurberm 

K* 5.643 m 15% 5.989 m 16% ijle droge kleurberm 

K+A 671 m 2% 1.146 m 3% kleurberm + aanplantberm 

K+B 222 m 1% 222 m 1% kleurberm + brem 

K+BS     488 m 1% kleurberm + braamstruweel 

K+NR     349 m 1% kleurberm + natte ruigte 

K+NR+DR     536 m 1% kleurberm + natte ruigte + droge ruigte 

M 11.535 m 30%     vermeste berm 

M* 8.531 m 23% 11.128 m 29% vermeste berm plus 

M*+A 475 m 1%     vermeste berm plus + aanplantberm 

M*+BS 488 m 1%     vermeste berm plus + braamstruweel 

M*+K 1.174 m 3%     vermeste berm plus + kleurberm 

M*+L°     2.720 m 7% 
vermeste berm plus + bosflora leemberm (zwak 
ontwikkeld) 

M*+NR 349 m 1%     vermeste berm plus + natte ruigte 

M*+NR+L°     597 m 2% 
vermeste berm plus + natte ruigte + bosflora 
leemberm (zwak ontwikkeld) 

M+L° 2.720 m 7%     
vermeste berm + bosflora leemberm (zwak 
ontwikkeld) 

M+NR+DR 536 m 1%     vermeste berm + natte ruigte + droge ruigte 

M+NR+L° 597 m 2%     
vermeste berm + natte ruigte + bosflora leemberm 
(zwak ontwikkeld) 

NR     347 m 1% natte ruigte 

NR+L° 107 m 0% 107 m 0% natte ruigte + bosflora leemberm (zwak ontwikkeld) 

P 224 m 1%     pioniersberm 

Totaal 37.839 m 100% 37.839 m 100% Totaal 

 
 
 

Vermeste Bermen (M) komen frequent voor langs de Groene 62, vooral waar de berm 
direct grenst aan akkers of tuinen. Langs tuinen wordt immers heel dikwijls tuinafval 
ge(sluik)stort op de berm. Vermeste Bermen Plus (M+) zijn ook algemeen, maar meestal 
met lage aantallen interessante plantensoorten. Waar de bedding in ophoging ligt t.o.v. 
de omgeving en dus inspoeling van meststoffen veel minder van invloed is, heeft dit 
bermtype een goede potentie om met volgehouden beheer te evolueren naar een 
interessanter type, zoals een Kleurberm K.  
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Ter hoogte van de heuvelrug van Wijnendale ligt de berm in een ingesneden bedding. Dit 
leidt tot de aanwezigheid van een zwak ontwikkelde 'Bosflora Leemberm' op de flanken. 
In de randen van deze sleuf zijn de omstandigheden lokaal natter wat aanleiding geeft 
tot 'Natte ruigte', vooral in het gedeelte ten NW van Wijnendale centrum. 'Dichte 
Heibermen' worden in de zandstreek aangetroffen, maar in zwak ontwikkelde toestand. 
Soorten als Schermhavikskruid en Brem wijzen hierop. Deze bermen hebben zeker goede 
potenties mits aangepast beheer. Plaatselijk zijn ze overschaduwd door aanplant van 
bomenrijen. Het uitdunnen van deze rijen kan voor meer zonlicht op de grazige berm en 
dan ook meer typische soorten zorgen. 
 
Spuitberm en Monoberm(Riet) komen maar heel plaatselijk voor en zijn uitzonderingen. 
 
De meest opvallende en bloemrijke bermen zijn te vinden ten noorden van Snaaskerke 
vanaf de Schorredijk tot het eindpunt aan de Zandvoordestraat in Oostende. De 
benaming IJle Droge Kleurberm (K+) gaat hier wel op, maar in feite is de samenstelling 
van de flora in overgang van een Pioniersberm (P) naar een grasland. Om de 
bloemenpracht te bewaren zal daar in het beheer rekening mee moeten worden 
gehouden. 
 
 

3.3. Flora 
 
Een lijst van de vastgestelde plantensoorten is opgenomen in bijlage 2. Vermits deze lijst 
gebaseerd is op twee relatief snelle bezoeken, is ze zeker niet volledig.  
 
De "Groene 62" is zonder twijfel de bloemrijkste Groene As. Het aandeel "bloemrijke 
berm" bedraagt circa 29 % van de totale lengte (zie tabel 2), op termijn te verdubbelen 
tot 60% (doeltypes). In het bijzonder het meest noordelijke stuk tussen Snaaskerke en 
Oostende is bijzonder bloemrijk. Het kalkrijk substraat zorgt er voor de talrijke 
aanwezigheid van kalkminnende soorten als Grijskruid, Wilde reseda, Grote klaproos en 
een grote populatie van de zeldzame Grote centaurie. 
 
 

 
Figuur 11: Bloemrijke strook t.h.v. krekengebied van Zandvoorde met vooraan (paars) de zeer 
zeldzame Grote centaurie. De witte bloemen zijn Grijskruid, de lichtgele zijn Wilde reseda. Juni 
2007. 
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Tabel 3: Bijzondere planten aangetroffen langs de "Groene 62" in 2007, met aanduiding van Rode 
Lijst-code en prioritaire en symboolsoort voor soortbescherming in West-Vlaanderen (naar Dochy 
et al., 2007). Bron Rode Lijst: www.flora.instnat.be. 

Soort Opmerkingen Rode Lijst Prioritaire/ 
Symboolsoort 

Beemdkroon vrij algemeen (25 à 50 m²) net ten 
zuiden van de Zuidstraat te 
Ichtegem 

achteruit-
gaand 

 

Biezenknoppen zeer schaars in grachten niet bedreigd  
Dubbelkelk lokaal enkele planten in 

poldergedeelte, vanaf A18 
(Snaaskerke) noordwaarts 

niet bedreigd  

Echt bitterkruid lokaal enkele planten, verspreid niet bedreigd  
Gele morgenster over bijna de hele lengte in klein 

aantal aanwezig 
niet bedreigd  

Grijskruid lokaal enkele planten in 
poldergedeelte, vanaf A18 
(Snaaskerke) noordwaarts, maar 
zeer talrijk in Zandvoorde 

uitheemse 
oorsprong 

 

Grote centaurie zeer lokaal vanaf Verlorenkost brug 
maar vrij talrijk vanaf Schorredijk tot 
A10 in Zandvoorde (10-tallen 
planten) 

zeldzaam  

Hazenpootje zeer lokaal in Ichtegem niet bedreigd  
Heelblaadjes lokaal vooral in langsgrachten in 

polders 
niet bedreigd  

Heksenmelk 1 groeiplek 1-5 m² in Zandvoorde niet bedreigd  
Kale jonker Slechts 1 groeiplek nabij 

IJzerwegbeek tussen Wijnendale en 
Ichtegem 

niet bedreigd  

Koningskaars zeer schaars in Zandvoorde niet bedreigd  
Kraailook 1 groeiplek <1m² tussen Wijnendale 

en Ichtegem 
niet bedreigd  

Kruipend stalkruid 1 grote groeiplek 5-25 m² net ten 
noorden van brug Verlorenkost te 
Snaaskerke 

niet bedreigd  

Margriet plaatselijk vrij algemeen niet bedreigd  
Muskuskaasjeskruid lokaal vrij algemeen (5-25 m²) net 

ten zuiden van Ichtegem 
niet bedreigd  

Pastinaak schaars in poldergedeelte, vanaf 
Eernegem 

niet bedreigd  

Schermhavikskruid vrij schaars tot lokaal talrijk in 
zandstreek 

niet bedreigd  

Selderij 1 groeiplek <1m² te Ichtegem kwetsbaar prioritaire 
soort 

Slangenkruid enkele planten t.h.v. A10 niet bedreigd  
Trilgraszegge 1 groeiplek 3x20m te Wijnendale uitheemse 

oorsprong 
 

Valeriaan Vrij schaars in vochtige grachten 
angs ingesneden berm te Wijnendale 

niet bedreigd  

Wilde reseda Hier en daar overal, maar talrijk ten 
noorden van Schorredijk 

niet bedreigd  

Wilgenroosje Slechts 1 groeiplek net ten zuiden 
van de Zuidstraat te Ichtegem 

niet bedreigd  

Zeepkruid 1 groeiplek <1m² te Zandvoorde niet bedreigd  
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Tabel 4: Uitheemse soorten (exoten) met (mogelijk) invasief karakter aangetroffen langs de 
Groene 62. Hun vindplaatsen zijn weergegeven op de kaart van bijlage 5. 

Soort Opmerkingen Herkomst Te bestrijden? 
Boksdoorn Gebonden aan zandig en kalkrijk 

substraat, dus geen bedreiging 
buiten berm. Kan dominant 
worden op berm, dus nieuwe 
vestigingen onderdrukken. 

aanplant of 
via vogels 

ja, indien ten zuiden van 
de Karperstraat. 
Te vervangen door 
Meidoorn op huidige 
groeiplaats. 

Japanse duizend-
knoop 

Zeer agressief maar ook zeer 
lokaal. Sterke wortelstokken, quasi 
onuitroeibaar. 

tuinafval zeer moeilijk; nieuwe 
vestigingen 
onderdrukken 

Canadese & Late 
guldenroede 

Zeer lokaal, maar kan domineren. 
Geel bloeiende nectarplant. 

tuinafval nieuwe vestigingen 
onderdrukken 

Parelvederkruid  Massaal in nieuwe poel in 
Eernegem. 

uitzetten 
uit 
aquarium 

te bestrijden 
(geruimd in winter 2008-
2009, nazorg niet 
vergeten) 

Pijlkruidkers Vrij algemeen ten noorden van 
Snaaskerke. Pioniersoort, geen 
probleemplant. 

transport niet agressief 

Venkel Enkele tientallen planten tussen 
Moerdijkstraat en Gistel 

moestuin niet agressief 

 
 
Selderij is de zeldzaamste wilde soort, die samen met Beemdkroon en veel Knoopkruid 
en Margrieten groeit in de berm net ten zuiden van de Zuidstraat in Ichtegem. Dit stuk 
berm staat onder toenemende invloed van aanpalende landbouwpercelen en dient zeker 
gebufferd te worden. 
 
Trilgraszegge is de zeldzaamste soort met slechts vier vindplaatsen in Vlaanderen. Het  
normale areaal van deze soort ligt in bosrijke gebieden in Midden-Europa. Net zoals 
zoveel andere "bijzonderheden" van de Groene 62 is deze soort niet oorspronkelijk 
inheems. Een combinatie van een regio-vreemd substraat en tal van transporten (en dus 
zaadverspreidingsmogelijkheden) in het verleden hebben allicht tot de vestiging van deze 
soorten geleid. Van Trilgraszegge is het mogelijk dat ze aangevoerd werd met Duitse 
legereenheden die de droge grasachtige bladeren gebruikten als matrasvulling (med. J. 
Wouters, INBO). 
 
 

3.4. Fauna 
 
Het veldwerk leende zich niet tot een uitgebreide fauna-inventarisatie. De bloemrijke 
stroken zullen zeker interessant zijn voor dagvlinders. In het kader van een 
samenwerkingsakkoord tussen de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse 
Milieufederatie zullen vrijwillige natuuronderzoekers worden bevraagd in de loop van 
2009 naar aanvullende gegevens, o.a. van de fauna. 
 
De bloemrijke stroken hebben veel potenties voor bv. vlinders en sprinkhanen. 
 
Het is mogelijk dat de Levendbarende hagedis plaatselijk voorkomt langs de berm. Dit is 
een zeldzame soort in West-Vlaanderen. Op plaatsen met hagedissen moet een 
structuurijk terrein worden gecreëerd of behouden met zowel zonnige open plekken (kaal 
of met zeer korte vegetatie) als bv. takkenhopen of stapeltjes stenen als schuilplaats.  
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4. Knelpunten 

• Op veel plaatsen is de vegetatie verruigd en soortenarm door inspoeling van 
meststoffen uit aanpalende landbouwgronden. Hierdoor is bv. de berm tussen de 
Moerdijkstraat en Gistel uitgesproken soortenarm. 

• Sluikstort van tuinafval van aanpalende tuinen is een typisch knelpunt langs de 
Groene assen. Hierdoor ontstaan vaak dichte brandnetelruigtes of haarden van 
uitheemse planten zoals de vrijwel niet te bestrijden Japanse duizendknoop. De 
omwonenden reageren hier vaak op met herbicidengebruik. Dit lukt meestal niet 
ofwel komen daardoor soorten als Kweek (‘pemen’) of Heermoes (‘paardenstaarten’) 
op die gaan overheersen, in beschaduwde zones ook vaak Zevenblad. Dit leidt dan 
weer tot verder herbicidengebruik, enz. Voorlichting van de buren en zonodig 
sanctioneren is wenselijk. 

• Het inploegen door aanpalende landbouwers van delen van de berm is lokaal een 
knelpunt, maar niet zo opvallend als langs sommige andere Groene Assen. Hierdoor 
vermindert de voor natuur beschikbare oppervlakte en dus ook de bufferwerking 
tegen invloeden van bemesting en pesticiden. Uit een opmetingsplan moet blijken 
waar dit het geval is. 

• Bagger uit de Waterstraatbeek wordt uitgespreid over de aanpalende spoorwegberm 
waardoor er een banale en ruige vegetatie is. Deze berm heeft door z'n breedte 
evenwel goede potenties voor natuurgericht beheer (hetzij maaibeheer, hetzij 
moerasontwikkeling)  

• In het parkgebied t.h.v. Eernegem komen de agressieve en uitheemse waterplanten 
Parelvederkruid en Grote waternavel voor. Deze moeten verwijderd worden met 
manuele nazorg om verdere uitbreiding (en kosten) te vermijden. 

 
 

5. Kansen voor natuurvriendelijke inrichting 

5.1. Algemene mogelijkheden om toe te passen op Groene Assen: 

• Terug inpalmen van onrechtmatig ingenomen delen biedt meer ruimte voor 
natuurelementen. De inrichting en beheer hangen af van de omgeving. Als algemene 
regel wordt er voor gekozen om de berm te laten samensporen met het aanwezige 
landschap en niet om de berm extra te visualiseren door bv. dreven aan te planten in 
een anders open gebied. 

• Het plaggen van de voedselrijke toplaag van de berm tot op het bermsubstraat kan 
plaatselijk snel leiden tot een zeer bloemrijke pioniersvegetatie die jarenlang niet of 
nauwelijks moet gemaaid worden. De hoeveelheid maaisel, en dus de 
verwerkingskost hiervan, zal hierdoor ook sterk dalen. Deze werken kunnen 
gecombineerd worden met onderhouds- of aanlegwerken aan het fietspad.  

 

5.2. Specifieke potenties voor de "Groene 62" 

De maatregelen zijn aangegeven op de kaart in bijlage 5. 

• Voor het instandhouden van de zeer bloemrijke vegetatie in het noordelijk deel t.h.v. 
Zandvoorde zal vroeg of laat een ondiep omwerken van de bodem nodig zijn, omdat 
veel van de aanwezige planten pioniers zijn (Wilde reseda, Grote klaproos, Grijskruid, 
…). Omdat dit geen courante beheerpraktijk is, verdient het aanbeveling om dit eerst 
eens te proberen op een beperkte strook. Dit gebeurt het best in het najaar. Niet-
kerende bodembewerking is voldoende opdat de zaden niet ondergewerkt zouden 
worden. De bodembewerking kan op verschillende manieren getest worden, bv. 
telkens over een strook van 50 meter: 

o niet-kerende bodembewerking (zoals bij erosiebestrijding) 
o cultivator (oppervlakkig scheuren van de zode) 
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o ondiep ploegen (minder dan 20 cm diep) 

• Enkele kleine percelen "restgronden" kunnen ingericht worden als "vogelbosje" door 
struiken aan te planten. Minstens de helft van de struiken moet doornig zijn, zoals 
Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn of Hondsroos. In de zandstreek wordt best aangevuld 
met soorten als Lijsterbes en Sporkehout. Deze plaatsen zijn aangeduid op de kaart 
in bijlage 5. 

• Waar de berm langs de gebetonneerde Waterstraatbeek ligt, kunnen de betontegels 
worden weggenomen en vervangen door aan te leggen zacht glooiende oevers. Hier 
kan dan een vogelrijke rietkraag ontstaan en wordt extra waterberging gecreeëerd. 
Dergelijk landschapselement is zeer schaars direct langs de Groene 62 en vormt een 
afwisseling qua zicht en biotoop voor fietsers en natuur. 

• Waar de berm gelijkgronds loopt tussen Torhout en Wijnendale staat aan de oostzijde 
een vrij gesloten groenscherm met bomen en struiken (o.a. veel Brem), aan de 
westzijde is er een grazige berm met eikendreef, echter zonder struiken. De bomen 
van deze dreef geven veel schaduw op de grazige bermen aan west- én oostzijde, die 
hier goede potenties hebben voor vegetatieontwikkeling tot schraal en bloemrijk 
(ruige heiberm H tot plaatselijk zelfs ijle heiberm H*). Daarom wordt voorgesteld om 
de dreef aan de westzijde uit te dunnen. Het groenscherm aan de oostzijde is heel 
waardevol en mag blijven. Ook de grazige berm op de oostzijde, aan de voet van het 
'groenscherm', is waardevol. 

 
 

6. Beheer 
 

6.1. Huidig beheer 
 
Het standaardbeheer langs de Groene assen is één maaibeurt tussen begin en eind juni. 
Dit gebeurt door een loonwerker die dit 'tijdens juni' uitvoert, soms ook door een 
plaatselijke landbouwer. De exacte maaidatum wordt door het weer en het werkschema 
van de loonwerker bepaald. De Groene 62 wordt meestal omstreeks 15 juni gemaaid. 
 
Waar nodig wordt aanvullend een "comfortmaaibeurt" uitgevoerd, om een strook van 0,5 
tot 1 m breedte langs het fietspad kort te houden. Dit gebeurt door een loonwerker ofwel 
provinciepersoneel. Dit kan al in mei gebeuren, eventueel ook later op het jaar nogmaals. 
 
Een najaarsmaaibeurt is er meestal niet. Het maaisel wordt standaard afgevoerd. 
 
 

6.2. Gewenst beheer 
 
6.2.1. Algemeen 
Het is van praktisch belang om het aantal maairegimes te beperken. Het is van groot 
belang om bij elk maairegime het maaisel af te voeren, anders treedt ongewenste 
verruiging op met dominerende soorten als Kweek, Grote brandnetel of Akkerdistel. 
 
Een slagmaaier is te verkiezen boven een cirkelmaaier en zeker boven een klepelmaaier. 
Deze laatste maakt het afvoeren van het maaisel veel moeilijker. In de praktijk wordt 
meestal een klepelmaaier met afzuigsysteem gebruikt zodat niet gehooid hoeft te 
worden. Dit is niet zo goed voor kleine insecten die kunnen meegezogen worden.  
 
Wanneer de berm aan één zijde breder is dan 3 meter is er ruimte voor een bufferzone 
langs de buitenzijde, bv. van bramen of droge ruigte met bv. Boerenwormkruid. Het is 
voldoende om de buitenste meters niet mee te maaien met de voorjaarsmaaibeurt en/of 
de maaibeurt maar twee- of driejaarlijks uit te voeren. Deze aanpak geeft tevens een 
langere 'bloeiboog' wat naast het esthetisch aspect ook goed is voor meer nectar voor 
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vlinders, hommels enz. De ruigte is verder nuttig als schuil- en overwinteringsplaats voor 
ongewervelden en andere kleine dieren. 
 
6.2.2. Ontwikkelingsbeheer: 2x maaien per jaar 
Bloemrijke bermen zijn arm aan nutriënten. Maaien en afvoeren verwijdert biomassa en 
dus nutriënten. Door dit jarenlang vol te houden, kan een grasland of berm veel 
bloemrijker worden. Minstens 2 maaibeurten per jaar zijn hiervoor nodig. 
 
De Vermeste Bermen (M) zijn nauwelijks te verschralen en dus bloemrijker te krijgen via 
maaibeurten, zolang er aanpalend bemest akkerland ligt. Op plaatsen waar de berm in 
ophoging ligt of van de akkers is gescheiden door een gracht, zijn er wel potenties. Als 
de vegetatie hier niet bloemrijk is, ligt dat aan het laten liggen van het maaisel in het 
verleden. Op veel plaatsen ligt een deels vermeste berm (M*) die wel betere potenties 
heeft. Ook zijn de doelsoorten nog/al aanwezig, zij het in laag aantal. 
 
Indien er ruimte voor is, kan hier ook een strook als buffer dienst doen (zie 6.2.1.).  
 
6.2.3. Instandhoudingsbeheer: 1x maaien per jaar 
Zones die al bloemrijk zijn, kunnen met één maaibeurt per jaar in stand gehouden 
worden, vooral op lichte zandbodems of kalkbodems. De maaibeurt is dan best zo laat 
mogelijk, in augustus of september. Dit is het geval voor de bloemrijke berm ten 
noorden van Snaaskerke, en op termijn ook voor de bloemrijkste bermen in de 
zandstreek. 
 
6.2.4. Comfortbeheer: 1 à 2x maaien van eerste meter langs fietspadper jaar 
Dit maaibeheer heeft als doel om over het fietspad hangende vegetatie te voorkomen. 
Vooral bij nat weer is dit hinderlijk voor de fietsers. Dit kan verholpen worden door het 
maaien van maximum 1 meter langs het fietspad op de momenten dat het nodig blijkt 
(meestal vanaf eind mei, soms ook augustus). Het maaisel wordt hier best ook 
meegenomen om de grasproductie te verlagen, maar dit gebeurt meestal niet. Dit beheer 
gebeurt over de hele lengte van de Groene 62. 
 
Indien er ruimte voor is, kan hier ook een strook als buffer dienst doen (zie 6.2.1.). 
 
6.2.5. Hakhoutbeheer 
De zones met struikgewas worden af en toe afgezet om dichtgroeien van de berm te 
vermijden. Dit dient in de winter te gebeuren, zeker niet in het broedseizoen (begin april-
half augustus). Dit werk gebeurt best gefaseerd zodat geen kaalslag-effect bekomen 
wordt. 
 
Het globale voorgestelde maairegime is opgenomen in de kaart in bijlage 6, en 
opgesplitst per maaironde in bijlage 7. 
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7. BIJLAGEN 
 
 
Bijlage 1. Bermtypes van West-Vlaanderen. 
 
Bijlage 2. Lijst van aangetroffen plantensoorten in 2007. 
 
Bijlage 3. Kaart met aangetroffen bermtypes in 2007. 
 
Bijlage 4. Kaart met doeltypes voor het bermbeheer. 
 
Bijlage 5. Kaart met potenties voor natuurgericht beheer en 

aanwezigheid van te controleren exoten (planten). 
 
Bijlage 6. Kaart met zones ideaal natuurgericht maaibeheer. 
 
Bijlage 7. Kaart met zonering eerste maaironde (niet maaien, eind mei 

of begin juni) en tweede maaironde (na 15 september). 
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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) 
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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)
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Zwaenepoel A. (2000). Veldgids. Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland in West-Vlaanderen. 
Provinciebestuur West-Vlaanderen, Brugge, 99 p. 
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BIJLAGE 2.  
 
Soortenlijst aangetroffen planten langs de "Groene 62" (juni en 
september 2007) 
 
Deze lijst is allicht niet volledig. Vooral onopvallende planten kunnen ontbreken, of 
soorten die op een ander tijdstip bloeien. 
De volgorde is alfabetisch, min of meer volgens geslachtsnaam voor zover daar in het 
Nederlands onderscheid wordt in gemaakt. Op die manier staan de meeste verwante 
soorten bij elkaar. De naamgeving is zoals op de Nederlandstalige streeplijst van de 
Floristische werkgroep Flo.Wer vzw (http://flora.instnat.be/pdf/streeplijstNed.pdf). 

 
Bomen & struiken 
boksdoorn 
brem 
eik, zomer- 
els, zwarte 
es 
esdoorn, gewone 
gelderse roos 
hazelaar 
haagbeuk 

hulst 
hop  
iep sp. 
klimop 
kornoelje, rode 
lijsterbes, wilde 
meidoorn, éénstijlige 
populier, ratel- 
populier, Canada- 

robinia, gewone 
roos, honds- 
roos, rimpel- 
sleedoorn 
sporkehout 
vlier, gewone 
vogelkers, Amerikaanse 
wilg sp. 

 
Sporenplanten 
heermoes 
varen, brede stekel- 
 
Grassen, russen en zeggen 
beemdgras, ruw 
biezenknoppen 
dravik, ijle 
dravik, zachte 
glanshaver 
hanenpoot 
kropaar, gewone 
kruipertje 

kweek 
lisdodde, kleine 
raaigras, Engels 
raaigras, Italiaans 
reukgras 
riet 
rietgras 
rus, pit- 

rus, zeegroene 
straatgras 
struisgras, gewoon 
witbol, gestreepte 
zegge, oever- 
zegge, ruige 
zegge, trilgras- 
zwenkgras, rood 

 
Kruidachtige planten 
akkerkool 
beemdkroon 
berenklauw, gewone 
biggenkruid, gewoon 
bitterkruid 
bijvoet 
boerenwormkruid 
boterbloem, kruipende 
boterbloem, scherpe 
braam sp. 
brandnetel, grote 
brunel, gewone 
centaurie, grote 
distel, akker- 
distel, speer- 
dovenetel, witte 
dubbelkelk 
duizendblad 
duizendknoop, Japanse 
engelwortel, gewone 
fluitenkruid 
grijskruid 
guldenroede, Canadese 

guldenroede, late 
havikskruid, oranje 
havikskruid, scherm- 
hazenpootje 
heelblaadjes 
heksenmelk 
herderstasje 
herik 
herik, knop- 
hoefblad, klein 
hoefblad, groot 
hondsdraf 
hoornbloem, gewone 
hoornbloem, kluwen- 
hopklaver 
kaasjeskruid, groot 
kaasjeskruid, muskus- 
kamille, echte 
kattenstaart, grote 
kers, pijlkruid- 
klaproos, grote 
klaver, kleine 
klaver, liggende 

klaver, rode 
klaver, witte 
kleefkruid 
klit sp. 
klokje, pracht- 
knoopkruid, gewoon 
knopkruid, harig 
koekoeksbloem, avond- 
koekoeksbloem, dag- 
kompassla 
koninginnekruid 
koningskaars 
kruiskruid, jakobs- 
kruiskruid, klein 
lathyrus, veld- 
look, kraai- 
luzerne 
madeliefje 
margriet 
melkdistel, akker- 
melkdistel, gekroesde 
morgenster, gele 
mosterd, zwarte 
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muur, gras- 
muur, grote 
muur, vogel- 
nachtschade, zwarte 
nagelkruid, geel 
ooievaarsbek, kleine 
ooievaarsbek, slipbladige 
ooievaarsbek, zachte 
paardenbloem 
pastinaak 
peen 
perzikkruid 
raket, gewone 
reigersbek, gewone 
reseda, wilde 
robertskruid, gewoon 
rolklaver, gewone 

rolklaver, moeras- 
salie, valse 
selderij 
Sint-Janskruid 
slangenkruid 
smeerwortel, gewone 
speenkruid 
stalkruid, kruipend 
stinkende gouwe 
teunisbloem sp. 
valeriaan 
varkensgras 
venkel 
vijfvingerkruid 
vlasbekje 
vederkruid, parel- 
wederik, grote 

weegbree, grote 
weegbree, smalle 
wikke, ringel- 
wikke, vogel- 
wilgenroosje, gewoon 
wilgenroosje, harig 
winde, akker- 
winde, haag- 
wouw 
zevenblad 
zilverschoon 
zuring, ridder- 
zuring, veld- 
zandkool, grote 
zeepkruid 
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