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Wegbermen kunnen bij een beheer van maaien en 
afvoeren een belangrijke functie hebben voor de 
natuur. Deze veelal bloemrijke wegbermen kunnen voor 
plantensoorten, vlinders en bijen van grote betekenis zijn.

Ontwikkeling 
wegbermbeheer

Sinds de jaren zeventig wordt de 
waarde van bloemrijke wegbermen 
steeds meer erkend. Deze bermen 
zijn een belangrijke corridor voor 
planten en dieren. Om deze functie 
goed te kunnen vervullen is het van 
groot belang dat bermen ecologisch 
worden beheerd. Een belangrijke 
pleitbezorger voor een natuurlij-
ker bermbeheer was in die jaren 
de Wageningse onderzoeker Piet 
Zonderwijk. Steeds meer wegberm-
beheerders als Rijkswaterstaat en 
provincies gingen de natuurwaar-
den van wegbermen inzien en de 
bermen op een meer ecologische 
manier beheren. 
De provincie Noord-Holland voert 
het beheer over circa 560 kilometer 
wegen met in totaal circa 1.000 ha 
wegbermen en overhoeken. Sinds 
begin jaren tachtig wordt een deel 

den te volgen. In het open land-
schap zijn gaaien kwetsbaar voor 
predatie door haviken en andere 
roofvogels. Gaaien zijn geen goede 
vliegers, en bij onraad duiken ze 
liefst snel de vegetatie in (bronnen: 
SOVON en Trektellen.nl). 
Eerdere invasies in Nederland 
vonden plaats in 1977, 1983, 1989, 
1991, 1996 en 2004 (Lensink et al. 
2002). Meestal worden die invasies 
vooral in het oosten en zuiden van 
het land opgemerkt. Soms gaat de 
meeste trek vanuit Midden-
Europa ten zuiden van Nederland 
langs naar Engeland, zoals in 1983 
(Wernsham et al. 2002).

De aantallen in Noord-
Holland
In 2010 zijn op de telposten in 
Noord-Holland in totaal 1574 
gaaien waargenomen. In week 
38, 39 en 40 werden de hoogste 
aantallen waargenomen (zie figuur). 
De meeste gaaien werden in het 
zuiden van de provincie beneden 
het Noordzeekanaal gezien (1423 
exemplaren: 90 %). De waarnemin-
gen zijn voor een groot deel in de 
Vijfhoek gedaan, hier werden 1028 
gaaien waargenomen, 65% van het 
totaal aantal. Op de telposten langs 
de IJsselmeerkust, Noordzeekust en 

de duinen zijn nauwelijks trekken-
de gaaien waargenomen, in totaal 
151 vogels (10%), zie ook tabel 1.

Waarom een invasie?
Waarom de gaaien af en toe zo 
massaal op trek gaan in Europa is 
niet helemaal bekend. Vermoedelijk 
is het een gevolg van een combi-
natie van een goed broedseizoen 
en een slecht mastjaar (slechte 
zaadzetting en dus minder eikels en 
beukennootjes). Het voedsel van 
gaaien is veelzijdig. Het bestaat in 
het voorjaar en in de zomer vooral 
uit veel insecten, wormen, eieren 
en jonge vogels, in de nazomer 
uit rupsen en in de winter vormen 
eikels en beukennoten een belang-
rijke voedselbron. Afgelopen zomer 
heersten in veel Europese bossen, 
ook in Nederland, rupsenplagen. 
Daardoor kan het voedselaanbod 
hoog geweest zijn, met als gevolg 
veel jongen. De populatietoename 
kan daarom geleid hebben tot voed-
selconcurrentie tussen de gaaien, 
die in najaar en winter vooral op 
eikels en in mindere mate beuken-
noten aangewezen zijn. Het is mo-
gelijk dat in de herkomstgebieden 
ook sprake is van een slecht mast-
jaar van eik, met als gevolg weinig 
voedsel. Maar mastjaren kunnen 

van streek tot streek variëren, zodat 
deze veronderstelling vooralsnog 
niet kan worden bevestigd (Bron: 
SOVON).

Tot slot
2010 was een bijzonder jaar. Niet 
alleen werden veel gaaien gezien, 
maar op verscheidene telposten ook 
pestvogels en witkopstaartmezen. 
Trektellen is en blijft altijd een 
spannende bezigheid. Met dank aan 
Willem van der Waal en Guus van 
Duin.

Frank Visbeen
Blauwpijpstraat 6
1019 KW Amsterdam
fvisbeen@rpd.nl
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Ecologisch 
van wegbermen beheer

goed voor de natuur

van de provinciale wegbermen in 
Noord-Holland ecologisch beheerd. 
Dit betekent dat er voor deze ber-
men een maaischema is opgesteld 
en dat het maaisel wordt afgevoerd. 
Om een vinger aan de pols te hou-
den werden de wegbermen in de 
periode 1983–1997 bovendien door 
de provincie gemonitord door mid-
del van een uitgebreid vegetatie-
meetnet. In totaal werden op ruim 
100 plaatsen, verspreid over de 
verschillende districten, vegetatie-
opnamen gemaakt met een frequen-
tie van eens in de vier jaar. Naast de 
vegetatiekundige gegevens werden 
ook allerlei bijzonderheden geno-
teerd over het beheer en werden 
verstoringen genoteerd (vergravin-
gen, opgebrachte slootbagger, niet 
afgevoerd maaisel). 
Het budget voor wegbermbeheer in 
Noord-Holland staat helaas onder 
druk. Door bezuinigingen worden 
steeds meer wegbermen geklepeld, 

wat de natuurwaarden niet ten 
goede komt. Bij een beheer van 
klepelen wordt het maaisel verhakt 
waarna het in de berm blijft liggen. 
De grond wordt op die manier ver-
rijkt met voedingsstoffen, wat de 
ontwikkeling van een bloemrijke 
berm niet bevordert. Bovendien 
wordt met klepelen de zode vrijwel 
altijd ernstig beschadigd waardoor 
de bermen verruigen. 
De Provincie wilde het beheer van 
maaien en afvoeren voor tenminste 
een deel van de bermen continue-
ren, maar  wilde daarvoor wel een 
cijfermatige onderbouwing. Begin 
2009 heeft de dienst Beheer en 
Uitvoering (verantwoordelijk voor 
het bermbeheer) van de provincie 
Noord-Holland aan Landschap 
Noord-Holland gevraagd de 
mogelijkheid te onderzoeken het 
vegetatiemeetnet opnieuw op te 
starten. In 2009 zijn als proef een 
tweetal oude locaties met ecolo-

 
     Weeknummer          totaal
  36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Vijfhoek 4 12 234 588 127 58 1   1.024
Andere  
telposten NH 0 2 93 201 187 67    550
Nederland 120 1.121 12.334 10.642 8.986 2.482 727 324 132 36.868

●  Tabel 1. Aantal gaaien per telpost in Noord-Holland 
voor week 36 t/m 44 in 2010.

●  Tabel 2. Aantal gaaien op de Vijfhoek, rest van NH 
en Nederland in najaar 2010 (week 36 t/m 44).

          
telpost     Weeknummer    totaal
  36 37 38 39 40 41 42 43 44  
Crailo     127 80      207
Tafelberg   1 72 5  20     98
Vijfhoek 4 12 234 588 127 58 1    1.024
Westzaan      8      8
Parnassia    12 40 33 1     86
Ven        7     7
Afsluitdijk      2 12     14
Petten   1 4 7 34 3     49
Camperduin       3     3
Bergen    4 1 29 21     55
Egmond     11 1      12
Geestmerambacht     1 10           11
  4 14 327 789 314 125 1     1.574

● Foto: Arno van Berge Henegouwen.

●  Bevertjesgras. Foto: Peter Melman.
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●  Echte koekoeksbloem. Foto: Bert Pijs.

gisch beheer opnieuw bezocht om 
te bekijken of deze nog geschikt 
zijn voor een herstart van het 
meetnet wegbermen. Eén van de 
onderzochte locaties lag langs de 
N508 tussen Alkmaar en Oterleek, 
de andere langs de N244 aan de 
westzijde van de Schermer. Om aan 
te sluiten op het onderzoek dat in 
de periode 1983–1997 aan wegber-
men is verricht, is dezelfde metho-
diek gebruikt. Over een lengte van 
100 meter zijn op de oude locaties 
vegetatieopnamen gemaakt volgens 
de Tansley methode. 

De Tansley methode is een methode 
die aan de hoeveelheid voorkomen-
de planten op het terrein (proefvlak) 
een code toegekend die als volgt is 
gedefinieerd:

1.  Sporadisch; op het gehele terrein komen 
enkele exemplaren voor (1-3). 

2.  Zeldzaam; op het gehele terrein komen een 
gering aantal exemplaren voor (4-10). 

3.  Schaars, hier en daar; op een aantal plaat-
sen komen groepjes voor, totaal niet meer 
dan 10-20. 

4. Plaatselijk talrijk, 20-100 exemplaren. 
5.  Talrijk, regelmatig verspreid, 20-100 exem-

plaren. 
6. Plaatselijk zeer talrijk, >100 exemplaren. 
7.  Zeer talrijk, regelmatig verspreid, >100 

exemplaren. 
8.  Soort domineert, samen met andere 

soorten. 
9. Soort domineert, bedekking >50%. 

Resultaten
N508 – Huygendijk
De Huygendjik ligt aan de noord-
zijde van de ringvaart van de 
Heerhugowaard tussen Alkmaar en 
Oterleek. Aan de noordzijde van 
de dijk ligt een vochtige onder-
berm. De vegetatie behoort tot het 
Glanshaververbond en heeft het 
aspect van een kruidenrijk, vochtig 
hooiland. Aspectbepalende soorten 
in 1991 waren rood zwenkgras, 
gestreepte witbol, smalle weegbree, 
scherpe boterbloem, veldzuring en 
rode klaver. De aanwezigheid van 
soorten als reukgras, kruipganzerik 
en biezeknoppen geven aan dat de 

vegetatie schraler en zuurder werd. 
In 1995 werd de berm voor het 
laatst bezocht. 
In 2009 is een nieuwe opname 
gemaakt. Door ingrijpende veran-
deringen aan de infrastructuur is de 
berm enkele jaren terug flink ver-
stoord geweest. Binnen de opname 
is dan ook een duidelijke toename 
te zien van storingindicatoren als 
heermoes, speerdistel, veenwortel, 
krulzuring, kruipende boterbloem 
en gewone berenklauw. De vege-
tatie is de afgelopen 14 jaar echter 

ook duidelijk schraler geworden. 
Roodzwenkgras, smalle weegbree, 
scherpe boterbloem en veldzuring 
zijn nog steeds aspectbepalend, 
maar de meeste grassen zijn 
afgenomen en gestreepte witbol 
en kweek zijn vrijwel verdwenen. 
Soorten van schrale omstandig-
heden als gewoon reukgras en 
gewone veldbies zijn duidelijk 
toegenomen. Nieuwe soorten bin-
nen de opname waren tweerijige 
zegge, kale jonker, echte koekoeks-
bloem en gevlekte rietorchis. Deze 
soorten duiden er op dat de vege-
tatie steeds meer richting schraal 
hooiland gaat. De tabel toont de 

ontwikkeling van de voornaamste 
soorten binnen de opname.
De berm wordt sinds een jaar 
of tien door Landschap Noord-
Holland onderhouden. Zij maait 
twee keer per jaar, omstreeks juni 
en eind augustus, de berm met licht 
materiaal en het maaisel wordt 
afgevoerd. 

N 244 - Westdijk
De Westdijk is gelegen aan de 
westzijde van de Schermer. Een 
deel van de Westdijk heeft een 

heel bijzondere vegetatie. Door een 
combinatie van kwel, een kalkrijke 
zandige tot venige bodem en een 
mooie gradiënt van droog naar nat 
is hier een vegetatietype ontstaan 
dat uniek is voor wegbermen. We 
vinden hier vegetaties die kenmer-
kend zijn voor bijzondere milieu-
omstandigheden met soorten van 
kalkrijke vochtige duinvalleien, 
vochtige hooilanden, kalkgraslan-
den en natte schrale graslanden. De 
eerste opname dateert van 1986. De 
berm was toen al bijzonder soorten-
rijk. Over een lengte van 100 meter 
werden toen 100 soorten gevonden, 
waaronder bijzonderheden als zilte 
zegge, zeegroene zegge, bevertje en 
ruige leeuwentand. Sinds de start 
van het onderzoek nam het aantal 
bijzondere soorten langzaam toe. In 
1992 troffen we een aantal nieuwe 
bijzondere soorten aan zoals ge-
vlekte rietorchis, geelhartje, blauwe 
zegge en keverorchis. Het geza-
menlijk voorkomen van zeegroene 
zegge, bevertje en geelhartje is 
indicatief voor bijzondere milieu-
omstandigheden (Westhoff e.a., 
1970). 
In 2009 is een nieuwe vegetatie-
opname gemaakt. Het ecologisch 
beheer werpt steeds meer vruch-
ten af. Soorten van voedselrijke 
omstandigheden als glanshaver, 

ruige zegge, kropaar, gewone 
berenklauw, ridderzuring en krul-
zuring zijn geleidelijk afgenomen 
of verdwenen, terwijl soorten van 
schrale omstandigheden als tweerij-
ige zegge en gevlekte rietorchis een 
toename laten zien. Verrassend was 
dat alle bijzondere soorten nog aan-
wezig waren en een aantal hiervan, 
waaronder zilte zegge, bevertje en 
zeegroene zegge, waren uitgebreid. 
Nieuw was het voorkomen van 
veenpluis. 
Indicatief voor de soortenrijkdom is 
het aantal soorten zeggen en russen. 
In 2009 zijn zeven soorten zeggen 
en vijf soorten russen vastgesteld, 
naast bovengenoemde soorten wa-
ren dat onder meer blauwe zegge, 
platte rus, zilte rus en zeegroene 

rus. Bijzonder is het massale voor-
komen van ruige leeuwentand, een 
Rode-Lijstsoort die hoofdzakelijk 
voorkomt in Zuid Limburg en het 
rivierengebied. In 2009 zijn er vijf 
Rode-Lijst-soorten gevonden. In 
Tabel 1 staat de ontwikkeling van 
de voornaamste soorten. 

Theo Baas
Landschap Noord-Holland, Heiloo
t.baas@landschapnoordholland.nl

Nederlandse naam Huijgendijk Westdijk Rode Lijst
Beemdlangbloem - 0 
Bevertjes  + Kwetsbaar
Biezeknoppen -  
Blauwe zegge  + 
Echte koekoeksbloem + 0 
Geelhartje  0 Kwetsbaar
Gele morgenster  0 
Gewone brunel  0 
Gewone veldbies + 0 
Gewoon reukgras + 0 
Grote keverorchis  0 Kwetsbaar
Heelblaadjes  0 
Jakobskruiskruid + 0 
Kale jonker + 0 
Kamgras  0 Gevoelig
Knoopkruid  0 
Kraailook - 0 
Kruipganzerik -  
Oeverzegge 0 0 
Penningkruid  0 
Platte rus  0 
Riet + 0 
Rietorchis + + 
Rietzwenkgras - - 
Rode klaver -  
Ruige leeuwentand  0 Kwetsbaar
Scherpe boterbloem + - 
Slanke waterbies  0 
Smalle weegbree + 0 
Tweerijige zegge ++ + 
Valse voszegge  0 
Veelkleurig vergeet-mij-nietje  0 
Veldlathyrus  0 
Veldzuring 0 0 
Vertakte leeuwentand - - 
Waterkruiskruid  0 
Waterpunge  0 
Zeegroene rus  0 
Zeegroene zegge  + 
Zilte rus  + 
Zilte zegge  + 
Zomprus  0 
Zwarte zegge  + 

 0 = stabiel
 + = toename
 ++ = sterke toename 
 - = afname

●  Rietorchis. Foto: Wim Ruitenbeek. ●  De Westdijk van de Schermer. Foto: Peter Melman.

Bloemrijke bermen vormen een belangrijk leefgebied en 
een verbinding tussen natuurgebieden.
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Zilte rus  + 
Zilte zegge  + 
Zomprus  0 
Zwarte zegge  + 

 0 = stabiel
 + = toename
 ++ = sterke toename 
 - = afname

●  Rietorchis. Foto: Wim Ruitenbeek. ●  De Westdijk van de Schermer. Foto: Peter Melman.

Bloemrijke bermen vormen een belangrijk leefgebied en 
een verbinding tussen natuurgebieden.


