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1. Inleiding 
 
Ondanks de recorddichtheid van het Vlaamse wegennetwerk zijn onverharde “trage wegen” 
er schaars geworden.  Door verharding met asfalt, beton of steenslag, door bebouwing en 
privatisering en door schaalvergroting van de landbouw zijn vele trage wegen uit onze 
landschappen verdwenen.  Hiermee gingen ook de daarmee geassocieerde natuur- en 
landschapswaarden, de regionale identiteit en de recreatieve belevingswaarde van het 
landschap voor een groot deel verloren.   
 
Voor natuur en landschap waardevolle trage wegen vinden we hoofdzakelijk nog in 
natuurgebieden en daarnaast in meer of minder mate ook nog in landbouwgebieden, vooral 
waar het doorgaand landbouwverkeer niet te intensief is.  Deze bijdrage geeft een summier 
overzicht van enkele mogelijke maatregelen voor herwaardering van trage wegen in het 
Vlaamse landbouwlandschap.  Natuur, landschap en recreatie kunnen hiervan profiteren en 
op hun beurt bijdragen aan de positieve beeldvorming van de landbouwsector in onze 
samenleving. 
 
 
2. Landschappelijke waarden  
 
De landschappelijke waarde van onverharde trage wegen heeft vooral betrekking op 
volgende aspecten : 

- aanwezigheid van bermen, houtkanten, hagen of bomenrijen, die van streek tot 
streek vaak een specifieke samenstelling of vorm hebben en de regionale identiteit 
en historiek van een streek in hoge mate bepalen/weerspiegelen 

- aanwezigheid van specifieke wegstructuren (bv. dijken, holle wegen, taluds) 
- aanwezigheid van cultuurhistorische relicten aan bouwkundig erfgoed of oude weg- 

en perceelsmarkeringen 
- traditionele gebruiksfuncties in functie van mobiliteit (bv. kerkwegels), van de 

productie van natuurgoederen (bv. knotbomen, hakhout, fruit) of van de lokale 
landbouwpraktijk (bv. hagen als veekering) 

 
Goed bewaarde, onverharde trage wegen bieden vaak nog een schat aan informatie over de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap en het traditionele landgebruik. Dit verhoogt de 
recreatieve belevingswaarde aanzienlijk. 
 
 
3. Ecologische waarden 
 
De natuurwaarde van trage wegen heeft vooral betrekking op planten en dieren die 
(onderdelen van) de weg gebruiken : 

- als permanente leefplaats (vnl. plantensoorten en afhankelijk van de breedte van de 
berm ook kleinere diersoorten) 
� het betreft soms zeldzame of minder algemene relictsoorten die hier nog een 

refugium vinden en herinneren aan het vroegere, omgevende grondgebruik dat 
ondertussen doorgaans sterk is gewijzigd.   

� Sommige soorten zijn echte habitatspecialisten, b.v. bepaalde vlinders en planten 
zijn aangewezen op overgangssituaties tussen bos/struweel en grasland 
(zogenaamde mantel- en zoom-soorten) 

- als tijdelijke leefplaats  
� vogels die in de berm of houtkant komen broeden of voedsel zoeken : vaak 

typische landbouwsoorten die het in het huidige landbouwlandschap moeilijk 
hebben, zoals Patrijs, Veldleeuwerik, Geelgors, en vele andere 

� schuil- en rustplaats voor dieren (bv. Egel, Wezel)  
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� veel kleine predatoren zoals spinnen en loopkevers overwinteren in de berm en 
kunnen de rest van het jaar een belangrijke rol vervullen in de biologische 
bestrijding van pestsoorten op de aanpalende akker. 

- als ecologische verbinding om zich doorheen het landbouwlandschap te kunnen 
verplaatsen van het ene leefgebied naar het andere (uitgezonderd vogels).   
� Wanneer in een bepaald gebied een soort uitsterft, blijft herkolonisatie vaak 

achterwege wanneer een ecologische verbinding met andere gebieden ontbreekt.  
Het verlies aan ‘connectiviteit’ in het landschap is een belangrijke oorzaak van de 
achteruitgang van de biodiversiteit in Vlaanderen. 

 
Wetenschappelijk onderzoek heeft het ecologisch belang van onverharde wegen duidelijk 
aangetoond : 
-    23% van de plantensoorten in Vlaamse wegbermen komt significant meer voor in bermen 

langs onverharde wegen (veel zeldzame soorten); slechts 13% komt significant meer 
voor langs verharde wegen (vrijwel uitsluitend algemene soorten, meestal gebonden aan 
verstoorde, ruderale bodems)(o.a. Zwaenepoel 1995) 

- ook houtkanten langs onverharde wegen zijn significant soortenrijker aan planten dan 
deze langs verharde wegen (o.a. Deckers et al. 2003) 

- landbouwlandschappen die rijk zijn aan trage wegen met houtkanten en brede bermen of 
taluds herbergen meer soorten en grotere aantallen broedvogels, waaronder de typische 
landbouwsoorten (o.a. Dochy & Hens 2005) 

 
 
 
4. Enkele vuistregels voor herwaardering van trage wegen in de (landbouw)praktijk 
 
De trage wegen in het landbouwgebied variëren sterk in uitzicht. Hun landschappelijke en 
ecologische waarde (en indirect dus ook de recreatieve waarde) wordt door verschillende 
factoren bepaald.  
 
 
4.1. Wegverharding 
 
Mede afhankelijk van de intensiteit en aard van het doorgaand verkeer komen in het 
landbouwgebied volgende typen voor : 
- verharding met brokkenpuin (afbraakmateriaal), steenslag, asfalt, beton… : 

� ecologische effecten : habitatverlies (begroeiing wordt vernietigd, ruimte voor planten 
en dieren verdwijnt); habitatversnippering (de weg vormt een harde barrière voor 
weinig mobiele soorten zoals planten, kleine zoogdieren, amfibieën, vele 
ongewervelden); vaak uitloging van allerlei stoffen naar het milieu 

� landschappelijk minder aantrekkelijk tot ontsierend (uitgezonderd oude kasseiwegen) 
- enkel verharding van 2 rijsporen :  

� beperkter habitatverlies en habitatversnippering 
- half verharding met  grondkleurige materialen zoals gemalen beton (breekzand), 

dolomiet, gravel, ternair zand, leem met grind,… 
� habitatverlies, beperkte habitatversnippering 
� gebiedsvreemde materialen kunnen lokale fauna en flora negatief beïnvloeden (bv. 

kalk in zure omgeving) 
- onverhard : de natuurlijke bodem dagzoomt 

� ecologisch en landschappelijk de geprefereerde toestand indien mogelijk : geen 
habitatverlies en habitatversnippering; een grote variatie aan microhabitats 
(betredingsgradiënt) komt voor die ruimte schept voor een grotere verscheidenheid 
aan planten en dieren 
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Suggesties voor maatregelen:  
� streef naar maximaal behoud van onverharde wegen.  Voor landbouwverkeer, fauna, 

wandelaars, (sportieve) fietsers en mountainbikers is een onverharde weg met 
microreliëf en enkele plassen geen bezwaar… 

� zoek partners en subsidies voor ecologisch en landschappelijk verantwoord onderhoud 
en herstel van de (onverharde) wegzate (gemeente, regionaal landschap…), bv. in ruil 
voor openstelling van een private landbouwweg 

� Te veel en te diepe putten resulteren in een verschuiving van het rijspoor en vernietiging 
van aanpalende bermen, waardoor het beter is af en toe de putten op milieu- en 
landschapsvriendelijke manier op te vullen. Gebruik bij voorkeur gebiedseigen minerale 
grond (geen bouwafval of (bemeste) voedselrijke bodem); eventueel graszoden (niet uit 
waardevolle berm!).  Voor frequent gebruikte landbouwwegen kan een spoorverharding 
met bv. gemalen beton nuttig zijn.  Breng het materiaal zorgvuldig in het spoor aan 
zonder te veel morsen, desnoods met behulp van een een lichte kraan met smalle bak. 

� indien verharding over volledige breedte van de weg toch noodzakelijk is (bv. openbare 
weg met veel gewoon fietsverkeer) : gebruik bij voorkeur half-verharding; samenstelling 
van het materiaal in afstemming met natuurlijk bodemtype.  Vermijd gravé-steenslag, 
uitgezonderd eventueel in niet-zure bodems en steeds gemengd met zand. Duurdere 
aanpak met behoud van natuurlijk uitzicht, maar met grote draagkracht voor zware 
landbouwmachines : kunststofwebmatten gevuld met lokale grond. 

� Herstel onverharde wegen waar mogelijk : minimaal bv. ontsierend bouwafval met lokale 
minerale grond of zand afdekken 

 
 
4.2. Lengte en breedte van de weg en aanpalende ber men 
 
- Hoe breder de berm, hoe groter de oppervlakte potentieel ecologisch waardevol habitat 

en hoe groter de potentiële variatie aan habitattypen en ecologische gradiënten.  Dit kan 
de totale biodiversiteit positief beïnvloeden. 

- Hoe breder de berm, hoe beter de aanwezige habitats gebufferd zijn tegen potentieel 
negatieve invloeden van buitenuit (bv. mestinspoeling).  Dit kan het behoud van 
kwetsbare (doorgaans zeldzame) soorten verzekeren.  

- Hoe langer de weg, hoe belangrijker de potentiële ecologische interactie met aanpalend 
landbouwgebied.  Dit kan bijvoorbeeld de aantallen van broedvogels in het 
landbouwgebied positief beïnvloeden. 

- Hoe langer en breder de berm, hoe groter de potentiële ecologische verbindingsfunctie 
(bijdrage aan een minder versnipperd Vlaanderen).  Tevens nemen de mogelijkheden 
voor agrarisch medegebruik toe (bv. hooiwinning voor jongvee, trekkende schaapskudde, 
houtopbrengst). 
 

Suggesties voor maatregelen : 
� Herstel de oorspronkelijke bermbreedte van buurtwegen waarvan delen in het verleden 

verdwenen door bv. inploeging of omheining 
� Vergroot de breedte van de berm door in het aangrenzende landbouwgebied een 

beheerovereenkomst voor perceelrandenbeheer of voor aanplant van houtkanten/hagen 
af te sluiten.  Hiermee vergroten ook de opties voor inrichting en de kansen voor 
ontwikkeling/herstel van natuur en landschap. 

� Herstel “missing links” om langere, aaneengesloten trage wegen te verkrijgen.  Trajecten 
waar autoverkeer op zit kunnen eventueel autoluw (enkel plaatselijk verkeer) of autoloos 
gemaakt worden.  Ontharding van overbodige verharde wegen is een optie indien dit 
voldoende meerwaarde oplevert. 

� Verdwenen trage wegen (bv. door schaalvergroting) kunnen worden gecompenseerd 
door een nieuwe trage weg te lokaliseren in de perceelrand in combinatie met een 
beheerovereenkomst voor perceelrandenbeheer. Dit kan ook worden gecombineerd met 
een bufferzone langs waterlopen.  
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4.3. Bodemtype (textuur, vochtgehalte, nutriëntenge halte, profielontwikkeling) 
 
- elk bodemtype is van nature gekoppeld aan een specifieke levensgemeenschap van 

plantensoorten, waarvan de samenstelling en structuur de faunagemeenschap bepaalt.  
(Historische) vormen van menselijk beheer/gebruik werken hierop differentiërend. Dit 
bepaalt in belangrijke mate de verschillen in regionale identiteit van trage wegen en hun 
bermen in Vlaanderen.  

- De lokale aanwezigheid van natuurlijke variaties (gradiënten) in bodemkarakteristieken 
(o.a. bij uitstek aanwezig in holle wegen) leiden doorgaans tot een grotere soortenrijkdom 
en aanwezigheid van soorten met complexe habitateisen 

- de meeste plantensoorten zijn gebaat met zo weinig mogelijk bodemverstoring 
(omwoeling, ophoging, bemesting, enz.). Bermen met langdurig (decennia tot eeuwen) 
onverstoorde bodem hebben meestal een hoge waarde en kwetsbaarheid (bv. 
aanwezigheid relictsoorten). 

- Hoge nutriëntengehaltes tengevolge van menselijke activiteit (bv. bemesting, klepelen 
van vegetatie, ruimingsspecie storten) leiden tot soortenarme levensgemeenschappen 
met overwegend ruderale en algemene soorten (bv. Akkerdistel, Grote brandnetel). 

- Ondiepe plassen in het wegspoor van (zeer) extensief gebruikte trage wegen kunnen 
belangrijk zijn als habitat voor watergebonden organismen (bv. voortplantingspoel bruine 
kikker).  Tijdelijke poelen met goede waterkwaliteit die slechts een beperkt deel van het 
jaar droog vallen (vaak beschaduwd) zijn een zeldzaam habitattype en worden door heel 
wat typische (amfibische) soorten bevolkt. 

- Zones met modder in het wegspoor van extensief gebruikte trage wegen kunnen 
belangrijk zijn als habitat voor pioniersoorten (bv. bepaalde planten, veel 
loopkeversoorten e.a.); zwaluwen vinden hier nestmateriaal 

- Stuivend zand in het wegspoor is belangrijk voor vogels die hier een stofbad komen 
nemen tegen parasieten 

 
Suggesties voor maatregelen : 
� Vermijd elke onnodige bodemverstoring in de berm (omwoeling, verdichting, ophoging, 

bemesten…), zeker bij aanwezigheid van belangrijke ecologische waarden (bv. 
groeiplaatsen zeldzame planten).  Zoek partners om deze ecologisch waardevolle zones 
te lokaliseren (bv. regionaal landschap, lokale natuurvereniging) 

� Behoud in de mate van het mogelijke natuurlijke variaties en gradiënten in 
bodemkarakteristieken (bv. van nature nattere zone en tijdelijke poelen niet ontwateren 
of ophogen) 

 
 
4.4. Aangrenzend landgebruik (akker, grasland, bebo uwing, waterloop) 
 
Fauna en flora in de bermen staan vaak in directe relatie tot het aangrenzend landgebruik, 
bijvoorbeeld : 
- akkervogels komen in de bermen broeden en/of voedsel zoeken 
- allerlei diersoorten zoeken voedsel in het landbouwgebied, maar hebben hun leef- of 

schuilplaats in de berm langs de weg 
- graslandvlinders verspreiden zich via de bermen naar andere graslandpercelen 
- bermen bevatten vaak nog de bronpopulaties voor soorten die in het landbouwperceel 

nagestreefd worden in het kader van beheerovereenkomsten, bv.  relictsoorten van het 
vroegere, extensievere landbouwgebruik zoals bloemrijk hooiland  

- drainage en inwaaiing van meststoffen en pesticiden hebben een invloed op planten en 
dieren in de bermen 

- tuinplanten (exoten) ontsnappen uit tuinen en verspreiden zich verder via de bermen 
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- monotone brandnetelvelden ontstaan waar tuinafval in de bermen terecht komt of 
ruimingsspecie uit een aanpalende gracht op de berm wordt gedeponeerd 

 
Suggesties voor maatregelen : 
� respecteer afstandsregels om inwaaiing van meststoffen en pesticiden te vermijden 
� deponeer onvervuilde ruimingsspecie en plantenresten bij voorkeur op het 

landbouwperceel waar het later kan ondergeploegd worden; in elk geval de meest 
kwetsbare zones in de berm ontzien 

� behoud relictpopulaties en (micro-)habitats die soorten uit het landbouwgebied nodig 
hebben.  Zoek partners om deze te lokaliseren.  

 
 
4.5. Reliëf (vlak, rijspoor begrensd door een klein  talud naar boven of beneden, 

holle weg, dijk…) 
 
- Door eeuwenoud gebruik en uitspoeling (erosie) zijn in de streken met hellende, lemige 

bodems holle wegen ontstaan die diep ingesneden in het landschap gelegen zijn.  De 
bermen hebben meestal een eeuwenoude ontwikkeling achter de rug en zijn daardoor 
erg waardevol, maar ze zijn tegelijk erg kwetsbaar voor inspoeling van meststoffen en 
bermerosie vanuit het hoger gelegen landbouwgebied.  Door de hogere ligging ten 
opzichte van de weg is er weinig of geen beïnvloeding van de berm vanuit de weg. In 
vlakkere terreinen zijn mini-versies van holle wegen talrijk aanwezig, waarbij het rijspoor 
slechts iets lager ligt dan de berm, maar waar vergelijkbare relaties spelen. 

- In valleien en polders zijn de wegen vaak aangelegd op dijken en licht verhoogde 
bodems.  Het gaat hier vaak eveneens over eeuwenoude structuren met hoge waarde.  
Bemestingsinvloeden vanuit de omgevende landbouwpercelen zijn door de hogere 
ligging van de berm quasi uitgesloten, wat voor de ontwikkeling van natuurwaarden een 
pluspunt is.  Een vergelijkbaar fenomeen doet zich voor bij oude spoorwegbeddingen die 
als trage weg in gebruik zijn. 

- Langs sommige trage wegen vinden we houtwallen : smalle, langwerpige 
grondophogingen langs de weg die oorspronkelijk een veekeringsfunctie hadden en vaak 
beplant werden met hakhout. 

 
Suggesties voor maatregelen : 
� Respecteer bij inrichting en onderhoud eeuwenoude structuren als dijken, holle wegen 

en houtwallen.   
� Sluit beheerovereenkomsten af voor bemestingsvrij perceelrandbeheer langs de 

bovenrand van holle wegen. 
� Vermijd afwateringsgeulen van de akker in bermen van holle wegen (cf. bermerosie). 
� Vermijd piekafvoeren van neerslagwater door de holle weg om modderstromen te 

vermijden (stroomopwaartse opvang of omleiding nodig) 
� Behoud of herstel natuurgericht graslandbeheer zonder bemesting op dijken (tenzij bij 

spontane verbossing of verstruweling).   
 
 
4.6. Beheer van de berm (houtkant, haag, bomenrij, gehooid, begraasd of verruigd) 

 
- bomenrijen (eik, beuk, populier e.d.) hebben in de eerste plaats een landschappelijke en 

houtproductiefunctie (vooral populier).  Hun ecologische meerwaarde is relatief beperkt.  
Onder andere vleermuizen maken gebruik van bomenrijen om te foerageren en naar 
foerageergebieden te vliegen. 

- Houtkanten en hagen hebben een grote ecologische meerwaarde als leef-, broed-, 
foerageer- en schuilplaats voor vele soorten vogels, amfibieën en reptielen, kleine 
zoogdieren, vleermuizen en vele ongewervelden.  Daarbij speelt ook de breedte van de 
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houtkant een rol. Hakhoutbomen hebben een zekere houtproductiefunctie.  Laag 
gehouden, smalle hagen zijn minder interessant dan hoger uitgeschoten, brede hagen. 

- Oude houtkanten en hagen zijn vaak van uitzonderlijk belang door hun hoge rijkdom aan 
zeldzame soorten struiken (bv. wilde rozensoorten) en mantel/zoom-soorten.  Bovendien 
zijn oude exemplaren van bomen en struiken in de houtkant/heg potentieel belangrijk als 
bron voor het verzamelen van zaden van genetisch autochtone herkomst.  Dit genetisch 
materiaal wordt dan aangewend om in de streek nieuwe houtkanten en hagen aan te 
planten die beter aangepast zijn aan ons klimaat, bodem en eventuele ziektes. 

- Grazige bermen kunnen zeer soortenrijk zijn bij gepast beheer : geen bemesting, geen 
bodemverstoring, maaien met afvoer van maaisel (bij voorkeur na zaadzetting van 
doelsoorten), eventueel lichte beweiding.  Het maaien en afvoeren resulteert op termijn in 
een weinig productieve vegetatie met open plekken die groeikansen biedt aan minder 
forse plantensoorten (vele soorten kruiden met prachtige bloei).  Het maaisel kan nog 
een functie hebben als voedsel voor jongvee. 

- De ecologisch interessantste bermen langs trage wegen zijn breed met overgangen van 
grazige vegetatie, naar ruigte en oude houtkanten of struwelen.  Deze combinatie is 
uiteraard niet overal mogelijk. 

- Naar het zuiden geëxposeerde bermen en struwelen hebben een warm microklimaat en 
zijn erg interessant voor warmteminnende dieren zoals levendbarende hagedis en zeer 
veel soorten ongewervelden (vlinders, sprinkhanen,…) 

- Door verwaarlozing van het traditionele beheer en allerlei verstoring zijn veel 
waardevolle, soortenrijke bermen verruigd met een hoogproductieve vegetatie van een 
klein aantal forse ruigtesoorten.  Lokaal kunnen hier wel belangrijke faunawaarden 
aanwezig zijn. 

- Op vele plaatsen zijn de oorspronkelijke houtkanten en hagen gerooid.  Soms werd 
heraangeplant met niet-inheemse soorten (bv. coniferen, laurierkers…) of soorten die 
niet in de streek thuis horen, of worden bomenrijen aangeplant met louter 
houtproductiefunctie (vaak snelgroeiende populier). 
 

Suggesties voor maatregelen : 
� Herwaardeer de historische (landbouw)gebruiken voor inrichting en beheer van de trage 

weg 
� (Herstel van) een brede berm geniet de voorkeur en vergroot aanzienlijk de kansen voor 

natuur en landschap 
� Creëer ruimte voor het aanplanten of laten uitgroeien van een houtkant of haag door het 

afsluiten van een beheerovereenkomst voor perceelrandbeheer. 
� Plant alleen soorten aan die in de streek thuis horen (cf. behoud van de identiteit van 

een streek). Zoek partners om u te helpen bij de opmaak van een visie en een 
aanplantingsplan.  Autochtoon genetisch materiaal geniet de voorkeur, maar is 
momenteel helaas nog maar beperkt verkrijgbaar (raadpleeg 
http://ibw.inbo.be/contactpuntTeelt/index.html).  Voor aanplantingen kunnen 
beheerovereenkomsten worden afgesloten of éénmalige subsidies verkregen.  

� Indien een aaneengesloten houtkant of haag geen optie is, valt te overwegen om op 
onregelmatige afstand struweel aan te planten. Dit belemmert het normaal 
landbouwgebruik geenszins.  Indien slechts één zijde terug wordt aangeplant, beplant 
dan bij voorkeur de noordzijde (zodat berm en struweel naar het warme zuiden 
geëxposeerd zijn). 

� Jaarlijks onderhoud van hagen kost veel tijd, maar is subsidieerbaar.  Overweeg een 
haag die hoger en breder mag uitschieten en die weinig of geen onderhoud vraagt; deze 
zijn ecologisch ook waardevoller. 

� Vermijd aanplant van exoten, coniferen en snelgroeiende populierenklonen.  Voorzie 
een omvormingsbeheer voor dergelijke bestaande aanplanten.  

� Behoud een onderlinge plantafstand van hoogstammige bomen (zomereik, beuk e.d.) 
van minstens 10 m om te veel beschaduwing van de onderstaande bermvegetatie te 
beperken (veel bladval zorgt ook voor nutriëntenaanrijking). 
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� Zoek partners of sluit beheerovereenkomsten af voor economisch niet rendabel 
maaibeheer van ecologisch belangrijke bermen en/of opmaak van een bermbeheerplan.  
Bemesting, sproeien en klepelen zijn uit den boze.  Het is belangrijk dat alle maaisel 
telkens wordt verwijderd en dat er niet wordt gemaaid vooraleer doelsoorten zaad 
hebben gezet.  Verwijder storten (bv. van steenpuin) in de berm om het maaien mogelijk 
te maken. Streef indien mogelijk naar enige variatie in vegetatiestructuur door ruimte te 
laten voor spontane struweelvorming. 
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