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Plantengemeenschappen in 

Nederlandse wegbermen en de 

2;eld2:aamheidswaarde van de 

bermflora 
De laatste decennia is de menselijke druk op de meeste Nederlandse 
plantengemeenschappen sterk toegenomen. Hierdoor ontstonden gro
te oppervlakten begroeid met sterk door de mens beïnvloede vegeta
ties. Deze vegetaties vormen bij de classificatie van plantengemeen
schappen vaak een groot probleem. Door de menselijke druk zijn in 
veel gevallen de meest indicatieve soorten, d.w.z. de soorten van de 
lagere classificatieniveaus verdwenen. Dit leidt tot het ontstaan van 
fragmentgemeenschappen, die met behulp van de door Kopecky en 
Hejny ontwikkelde methode binnen het Braun-Blanquet-systeem zijn 
in te passen (Kopecky & Hejny, 1978). 
Men kan zich afvragen of deze fragmentgemeenschappen nog enige 
indicatieve betekenis hebben ten aanzien van de omgevingsfaktoren. 
Een andere vraag is welke betekenis de sterk door de mens beïnvloede 
landschapselementen hebben voor de bescherming van de inheemse 
planten en dieren. In hoeverre kunnen deze elementen hiervoor een 
wijkplaats vormen. In hoeverre zijn vanuit de vegetatiekunde natuur-
technische richtlijnen te geven voor aanleg en beheer van civieltechni
sche objekten, rekening houdend met civieltechnische eisen. 
De sterk toegenomen belangstelling voor de lintvormige elementen 
loopt geheel parallel aan de sterke aantasting van het natuurlijk milieu 
en de daarmee samenhangende desastreuze achteruitgang aan opper
vlakte en kwaliteit van een groot aantal plantengemeenschappen. 

Het grootste deel van Nederland, 
67,7 %, wordt ingenomen door agrarisch 
gebied. Onder de moderne, intensieve 
agrarische bedrijfsvoering vindt slechts 
een gering aantal zeer algemene soorten 
levensmogelijkheden. Volgens het CBS 
(van Duuren, 1987) is de oppervlakte 
aan natuurlijk terrein van 1905 tot 1983 
met 73% afgenomen. In 1983 bestond 
het totale Nederlandse landoppervlak 
voor 4,4% uit natuurlijk terrein, en voor 
3,6% uit verkeersterrein. 

Het zijn vooral de 'schraalland'-
soorten die sinds 1950 sterk zijn achter
uitgegaan. Voor de graslandsoorten van 
matig tot zeer voedselarme grond zijn in 
het agrarische landschap nog nauwelijks 
geschikte standplaatsen voorhanden. 
Het belang van niet agrarisch beheerde 
landschapselementen, de zogenaamde 
'randgebieden van de landbouw' als 
wegbermen, houtwallen, watergangen, 
rivier- en spoordijken, nam hierdoor toe. 

K. V. Sykora, 
L. de Nijs 

& T. Pelsma 

Om met Kaule (1983) te spreken 'Aec-
ker sind so lebendsfeindlich, dass selbst 
die jaemmerlichsten Randstreifen mchr 
bieten'. Aan deze elementen wordt een 
funktie als wijkplaats en een verbinden
de funktie in het landschap toegekend 
(zie Opdam, van Rossum & Coencn, 
1986). Bij het benadrukken van de posi
tieve aspekten van wegbermen mogen 
wij echter nooit vergeten dat wegen ook 
zeer negatieve aspekten met zich mee
brengen. 
— Wegen vormen voor veel dieren een 
barrière en er wordt aanzienlijke schade 
toegebracht aan de fauna doordat veel 
dieren worden doodgereden. Denk in 
dit verband aan dassen, amfibieën en de 
eiwitrijke drab op de voorruit bestaande 
uit ettelijke insektenlijkjes. 
— Wegen doorsnijden oecologisch sa
menhangende landschapselementen en 
zorgen zo voor eilandvorming. Zij ver
oorzaken verlies aan biotopen en levens
gemeenschappen en veranderen het 
landschap. 
— Het verkeer heeft een verontreini
gende invloed door emissie van stikstof-
oxyden, zware metalen zoals lood en 
cadmium. Stof van de weg zorgt voor 
eutrofiëring terwijl ook het strooien van 
zout en verliezen van olie de berm beïn
vloeden. 
— Het verkeer produceert een grote 
hoeveelheid lawaai. 
— Wegen en verkeer vormen een visue
le verontreiniging. 

Onderzoek in bermen 
Hoewel de belangstelling van onze vak
groep en zeker van Zonderwijk (1978, 
1981 & 1982) al veel langer bestaat, zijn 
wij anderhalf jaar geleden begonnen 
met een systematisch opgezet onderzoek 
naar de variatie aan plantengemeen
schappen in de • Nederlandse wegber
men. Wij willen hier een tussentijdse 
stand presenteren. Tot nu toe zijn 534 
wegbermopnamen verwerkt met in to
taal 441 soorten hogere planten en 89 
mossen en korstmossen. De opnamen 
komen ui'sluitend uit grazige bermen. 
In de komende jaren zullen zeker nog 
meer soorten worden aangetroffen. In 
1990 hopen wij een zo volledig mogelijk 
beeld te geven van de samenstelling van 
de wegbermvegetatie. 

Zeldzaamheid 
De verdeling van het aantal soorten over 
de zeldzaamheidsklassen van Van der 
Meijden et al. (1984) ziet er als volgt uit: 
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De algemene en zeer algemene 
soorten vormen verreweg de grootste 
groep, respectievelijk 44,2 en 34,2%. 
Slechts 37 van de soorten, 8,3%, beho
ren tot de categorie zeldzaam tot vrij 
zeldzaam. Hierbij moet worden opge
merkt dat wij bij ons onderzoek bestaan
de floristische inventarisaties hebben ge
bruikt om bermen met een interessante 
vegetatie doelgericht op te zoeken. In de 
komende jaren willen wij het beeld ver
volmaken door ook meer van de ruige 
bermen op te nemen. 

Wanneer wij rekening houden 
met de presentie van de soorten (het 
'wegen') in de 534 opnamen, dan veran
dert het beeld drastisch (fig. 1). Hierbij 

wordt de som van de presenties van de 
soorten uit één zeldzaamheidsklasse ge
deeld door de som van de presenties van 
alle waargenomen soorten. In deze bere
kening vormen de zeer algemene soorten 
met 78,9% verreweg de grootste groep. 
De zeldzame tot vrij zeldzame soorten 
zijn gereduceerd tot 0,9% en zelfs de al
gemene soorten nemen nu nog slechts 
met 17,6% deel aan de'wegbermve
getatie. 

Zeer algemene soorten komen ge
middeld in 30,3 opnamen voor, de alge
mene in 8,7, de vrij algemene in 4,4, de 
vrij zeldzame en de zeldzame elk in 2,4 
van de opnamen. 

In feite geven de zeldzaamheids-

Bij een goed beheer kunnen zich in de 
zwaardere gronden kleurrijke glanshaver-
hooilanden ontwikkelen. 
Colourfull oatgrass meadow communities 
develop in road verges on heavier solls an
der appropriate management. 

Via beheersproeven kan men achterhalen 
welk beheer optimaal is voor de ontwikke
ling van bepaalde vegetatietypen in de 
wegbermen. 
Which management should be applied in 
different vegetation types can be studied 
by management experiments in the verges. 

klassen van de standaardlijst van de Ne
derlandse flora een enigszins vertekend 
beeld. De inventarisatie vindt pkats op 
grond van uurhokken zonder dat de 
veelvuldigheid van een soort binnen het 
uurhok wordt aangegeven. Een soort 
waarvan in een uurhok slechts 1 exerfi-
plaar wordt aangetroffen telt even zwaar 
als een soort die in het betreffende uur
hok overal algemeen is. Verder is niet 
iedere inventarisatie even recent. Na een 
inventarisatie kan de soort weer zeer snel 
zijn achteruitgegaan. 

Binnen de groep van de vrij alge
mene soorten bevindt zich een groot 
aantal soorten die in werkelijkheid veel 
minder algemeen zijn dan op grond van 
de uurhokgegevens blijkt. We noemen 
hier een aantal: Rapunzelklokje (Cam-
panula rapunculus), Cypreswolfsmelk 
(Euphorbia cyparissias), Beemdkroon 
(Knautia arvensis), Fakkelgras (Koeleria 
macrantha). Ruige leeuwetand (Leonto-
don hispidus). Wilde tijm (Thymus ser-
pyllum), IJzerhard (Verbena officinalis), 
Wondklaver (Anthyllis vulneraria), Vilt-
ganzerik (Potentilla argentea) en Voor
jaarsganzerik (P. verna). 

Zelfs onder de in de standaardlijst 
als 'algemeen' aangeduide soorten zit
ten interessante soorten als Breedbladige 
orchis (Dactylorhiza majalis). Wilde 
marjolein (Origanum vulgare), Geel-
hartje (Linum catharticum), Kleine be-
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AANDEEL PER ZELDZAAMHEIDSKLASSE 

GEWOGEN 

FIg. 1. Het aandeel 
van de tot de ver
schillende zeldzaam-
heidsklassen beho
rende soorten, ledere 
soort is gewogen aan 
de hand van de pre
sentie. 
The percentage of 
the species belon-
ging to different rari-
ty classes. Species 
have been weighed 
using % occurrence. 

Fig. 2. Het aandeel 
van de verschillende 
oecologische groe
pen in de onderzoch
te bermvegetatie, re
kening houdend met 
de presentie van de 
soorten. 
The percentage of 
the species occurring 
in road verges and 
belonging to diffe
rent ecological 
groups. The species 
have been weighed 
by means of the pre-
sence values. 
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SOORTEN N WEGBERMEN PER OEC, 
GEWOGEN MIDDELS DE PRESENTIE 

GROEP 

OECOLOGISCHE GROEP 

1- la planten van voedselrijke akkers. 17- 6b 
2- 1c planten van kalkarme akkers. 
3- l d tredplanten. 18- 6c 
4- Ie planten van voedselrijke ruigten. 19- 6d 
5- 1f planten van kalkrijke ruigten. 
6- 1g planten van humeuze ruigten. 20- 7a 
7- 2a planten van storingsmilieus. 21- 7b 
8- 2b pionierplanten van stikstofrijke, 22- 7c 

natte grond. 23- 7d 
9- 2c pionierplanten van matig voedsel- 24- 7e 

arme, vochtige grond. 25- 8a 
10- 3a zeeduinplanten. 26- 8b 
11- 3b schorreplanten. 27- 8c 
12- 3c planten van hoge kwelders. 28- 8d 
13- 4c planten van voedselrijke oevers. 29- 9a 
14- 4d planten van natte ruigten. 30- 9b 
15- 5a planten van vochtige, bemeste 

graslanden. 31- 9c 
16- 5b planten van natte, bemeste 32- 9e 

graslanden. 

planten van droge, neutrale 
graslanden. 
planten van kalkgraslanden. 
planten van droge, zure 
graslanden. 
laagveenplanten. 
planten van kalkmoerassen. 
planten van blauwgraslanden. 
planten van natte heiden. 
planten van droge heiden. 
planten van kapvlakten. 
planten van voedselrijke zomen. 
planten van kalkrijke zomen. 
struweelplanten. 
planten van natte bossen. 
planten van droge, voedselrijke 
bossen. 
stinseplanten. 
planten van bossen op droge, zure 
grond. 

vernel (Pimpinella saxifraga), Lang-
baardgras (Vulpia myuros). Kleine zon
nedauw (Drosera intermedia), Konings
varen (Osmunda regalis). Grote wilde 
tijm (Thymus pulegioides), Blauwe 
knoop (Succisa pratensis). Liggende 
walstro (Galium saxatile) en een aantal 
andere soorten. Wel is het zo dat deze 
soorten in wegbermen een zeer geringe 
presentie hebben. Bovendien blijken 
bermen met een hoge natuurwaarde 
vaak een natuurreservaat of bos als ach
terland te hebben. Bermen met aan
grenzend akkerland zijn zelden inte
ressant. 

Ook bermen waarin uitsluitend al
gemene soorten voorkomen kunnen bij 
een juist beheer zeer bloemrijk zijn, en 
daarmee een grote esthetische waarde 
hebben, en een funktie voor bloembe-
zoekende insekten. 

Oecologische groepen 
Meer dan 40 soorten behoren tot de oe
cologische groep van de vochtige, be
meste graslanden (fig. 2, nr. 15). Van 
de storingsmilieu's (nr. 7) en van de dro
ge, neutrale graslanden (nr. 17) komen 
meer dan 30 soorten voor, gevolgd door 
de voedselrijke ruigten (nr. 4), de droge, 
zure graslanden (nr. 19), de voedselrijke 
zomen (nr. 26) en de bossen van droge 
zure grond (nr. 32) met elk meer dan 20 
soorten. Verder zijn nog 23 andere oeco
logische groepen vertegenwoordigd met 
elk minder dan 20 soorten. 

Bij weging aan de hand van de 
presentie (fig. 2) blijkt de oecologische 
groep van de vochtige, bemeste graslan
den (nr. 15) verreweg het grootste aan
deel in de wegberm vegetatie te hebben. 
De overige groepen worden aanzienlijk 
minder belangrijk. Na de soorten van de 
vochtige bemeste graslanden hebben 
soorten van voedselrijke ruigten (4), van 
storingsmilieu's (7), van droge, zure 
graslanden (19), van bossen op droge 
zure grond (32), van sterk betreden plaat
sen (3), van droge, neutrale graslanden 
(17), van voedselrijke zomen (26) en van 
akkers (' r 2) het grootste aandeel. 

Hierna blijven nog 20 oecologi
sche groepen over met een te verwaarlo
zen aandeel. 

Plantengemeenschappen 
Met behulp van het computerprogram
ma TWINSPAN (Hill, 1979) werd een 
voorlopige vegetatietabel gemaakt. Het 
is in dit stadium van het onderzoek nog 
te vroeg om de plantengemeenschappen 
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I Cladonla macilenta 
Cladonia floerkeana 
Cladonla coccifera 
Cladonia chlorophaea 
Cladonla subula ta 
Ruig haarmos 
Zanostruisgras 
Grijs kronkelsteel t je 
Lecidea granulosa 
Kronkelsteeltje 
Heidespurrie 

Veldbeemdgras 
Herfstleeuwetand 
Reukgras 
Paardebloem 

u) 2-

Fig. 3. Dendrogram van de TWINSPAN-
tabel. Bij ieder splitsingsniveau zijn de dif
ferentiërende soorten weergegeven. 
Dendrogram of the TWINSPAN-table. At 
every leve! of division the differential spe
cies are mentioned. 

1 Witte klaver 
Flui tekruid 
Kropaar 
Kweek 
Ruw beemdgras 
Engels raaigras 
Grote weegbree 
Kruipende boterbloem Akkerdistel 

Gestreepte witbol 
Veldzurig 
Veldbeemdgras 
Bijvoet 
Boerenwormkruid 

Gladde witbol 
Gewone hennepnetel 
Zomerelk 
Schapezuring 
Gewoon s t ru isgras 

Heermoes 
Gewone hoornbloem 
Knoopkruid 
Scherpe boterbloem 
Glansnaver 
Berelclauw 

Dopheide 
Pijpestrootje 
Geoorde wilg 
Ruwe berk 
Tormentil 
Biezeknoppen 
Blauwe zegge 
Floringras 
Pl t rus 
Reukgras 

Rood zrtenkgras 

Schijfkamille 
Vogelmuur 
Perzikkruid 
Reukloze kamille 
Canadeze fi jnstraal 
Raket 
Herderstasje 
Varkengras 

Glanshaver 
Boerenwormkruid 
Vogelwlkke 
Dutzendblad 
Kropaar 
Bereklauw 
Fluitekruid 
Herfstleeuwetand 

Pinksterbloem 
Lldrus 
Moerasrolklaver 
Koekoeksbloem 
Kat tes taa r t 
Puntmos 
Moeraswalstro 
Pitrus 
Valse voszegge 
Waterbles 

Vogelmuur 
Melganzevoet 
Perzikkruid 
Klein knopkruld 
Zwaluwtong 

Perzikkruid Purpersteelt je 
Varkensgras stijf havlkskruid 
Boerenwormkruid Blggekruid 
S t raa tg ras 
Grote weegbree 

Rood zwenkgras 
Gestreepte witbol 
Smalle weegbree 
Veldbeemdgras 
Duizendblad 
Stijf havikskruid 
Reukgras 

Schapegras Heer 
Muizeoor 
Tandjesgras 
Gladde witbol 
Schapezuring 
Gewoon s t ru i sgras 

Jacobskruiskruid 

Ruw beemdgras 
Grasmuur 
Paardebloem 

10 

Veldlathyrus 
Peen 
Bereklauw 
Smalbladig kruiskruid 
Heerinoes 
Hopklaver 
Timotheegras 
Veenwortel 

Gestreepte witbol Goudhaver 
Boerenwormkruid Knolboterbloem 
Engels raaigras Zachte haver 
Blggekruid Veldbeemdgras 
Gewoon s t ru isgras Duizendblad 

Pas t inaak 
Groot s t reepzaad 
Agrimonie 
Handjesgras 
Vijf v ingergras 
Zachte dravik 

12 
I 

13 U 15 

Plantengemeenschap 

ook definitief gedetailleerd te beschrij
ven. Figuur 3 laat op elk splitsingsniveau 
van de door TWINSPAN gemaakte ta
bel zien wat de bijbehorende differen
tiërende soorten zijn, d.w.z. welke soor
ten beduidend meer voorkomen in de 
opnamen aan de rechter of juist in de 
opnamen aan de linker kant van de split
sing. Daarnaast geeft figuur 4 een beeld 
van plantensociologische elementen 
waaruit de gemeenschappen (zie figuur 
3) zijn opgebouwd. Per gemeenschap 
zijn de presentieklassen van de soorten 
kenmerkend voor één vegetatietype bij 
elkaar opgeteld en gedeeld door de som 
van de presentieklassen van alle in deze 
gemeenschap voorkomende soorten. Op 
deze manier wordt na vermenigvuldi
ging met 100 het procentuele aandeel 
van de plantensociologische elementen 
uitgerekend. Alleen de belangrijkste 
plantensociologische elementen worden 
hier behandeld. 

Soorten van bemeste halfnatuur-
lijke hooi- en weilanden op vochtige 
vruchtbare bodem (klasse van de vochti

ge graslanden) komen overal in de on
derzochte bermen voor. In de droge 
schrale bermen hebben zij echter een 
kleiner aandeel. Binnen deze klasse ko
men in de bermen vooral de soorten voor 
van sterk door de mens beïnvloede cul-
tuurgraslanden (Glanshaverorde). De 
gemeenschappen 12, 13 en 14 kunnen 
tot de Glanshaverassociatie worden gere
kend. Deze associatie omvat de typische, 
niet onder invloed van het grondwater 
voorkomende, goed bemeste, twee tot 
drie maal per jaar gemaaide hooilanden 
op klei en leem. 

Gemeenschap 15 bestaat uit frag
mentarisch ontwikkeld Dotterverbond 
d.w.z. een halfnatuurlijk hooiland van 
natte min of meer voedselrijke bodem. 
Behalve de soorten van het Dotterver
bond hebben hier soorten van de Pij-
pestrootjesorde en van de Rietklasse een 
belangrijk aandeel. 

Waar de soorten van de hooi- en 
weilanden van vruchtbare bodem slechts 
weinig vertegenwoordigd zijn overheer
sen soorten van voedselarme zure bodem 

(klasse van de heiden en de borstel
graslanden, gemeenschap 2 t/m 3). Bin
nen deze klasse gaat het vooral om soor
ten uit struikheidevegetaties (gemeen
schap 2 en 3). Deze komen voor op vrij 
droge zure grond. Daarnaast worden 
soorten aangetroffen uit de natte atlanti-
sche dopheide-vegetaties (gemeenschap 
2). In voedselarme bermen komt ook 
een vegetatie voor met veel eenjarige 
grassen en kruiden van open zure zand
grond (Zilverhaververbond). 

Gemeenschap 1 bestaat uit de 
buntgrasassociatie die langs de niet te 
oude rijkswegen van de pleistocene 
zandgronden, zoals die vooral op de Ve-
luwe voorkomen, goed ontwikkeld is. 
Het is een pioniergemeenschap op open, 
stuivende en zeer waterdoorlatende dro
ge, humusloze of humusarme, zure, 
voedselarme zandgrond. Zonder beheer 
veranderen deze vegetaties geleidelijk in 
een heide of in bos. 

In alle hier beschreven plantenge
meenschappen met uitzondering van 
het Dotterverbond dat daarvoor te nat 
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Fig. 4. Het aandeel van 
een aantal plantensoclolo-
gische elementen in de 15 
onderscheiden gemeen
schappen. 
The percentage of syn-
taxonomical groups in the 
15 distinguished plant 
communities. 
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GEMEEXSCHAP 

GLANSHAVERORDE BUNTGRASASSOCIATIE 
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GEMEENSCHAP 

GLANSHAVERASSOCIATIE AKKERONKRUIDEN 

is, komen akkeronkruiden voor. In de 
gemeenschappen 6, 7 en 8 hebben zij 
hun grootste aandeel evenals de éénjari
ge ruderale soorten van voedselrijke 
open bodem, zoals die voorkomt bij om
werking van de grond, en op puin- en 
afvalhopen (Raketorde en Raketver
bond). Het Raketverbond wordt verder 
nog vertegenwoordigd door de éénjarige 
soorten van sterk betreden plaatsen (Var
kensgras verbond). Wordt de bodem niet 
meer omgewoeld of minder sterk betre
den dan worden de éénjarige soorten ge
leidelijk aan verdrongen door meerjari
ge. De Ganzevoetklasse wordt verder 
vooral vertegenwoordigd door akkeron
kruiden van hakvruchtakkers en zomer-
granen (Spurrieverbond). De gemeen
schappen 9, 10 en 11 lijken op 6, 7 en 
8. Het zijn ook soortenarme graslanden 
waarin Gladde witbol. Gewoon struis-
gras en Kweek overheersen, maar in te
genstelling tot de onkruidrijke bermen 
hebben wij hier te maken met een geslo
ten vegetatie met nauwelijks éénjarige 
onkruiden. 

Overblijvende zeer productieve 
ruigtcsoorten van voedselrijke stand
plaatsen (Bijvoetklasse) komen alge
meen voor, maar het minst in de schrale 
heide en buntgrasbermen. 

Opvallend is de grote hoeveelheid 
opslag van bossoorten die echer door het 
gevoerde beheer in het algemeen niet 
boven het juveniele stadium uitgroeien. 
Met uitzondering van de Buntgrasassoci-
atie worden in alle plantengemeen
schappen meerjarige tredplanten 
(Weegbreeverbond) aangetroffen. 

Langs wegen waar in de winter 
veel zout wordt gestrooid komen grote 
populaties Kweldergras (Puccinellia dis-
tans) en Deens lepelblad (Cochlearia da-
nica) voor en hier en daar wordt Herts-
hoornweegbree (Plantago coronopus) 
aangetroffen. 

Samenvattende conclusies 
Hoewel onze gegevens zeker nog geen 
volledig beeld geven van de Nederlandse 
wegbermvegetatie kunnen toch de vol
gende samenvattende konklusies worden 
gegeven: 
— Zeldzame soorten zijn in wegbermen 
gering in aantal en in presentie. Toch 
komt in bermen een groot aantal 'inte
ressante' soorten voor die de inspanning 
voor een juist beheer ruimschoots recht
vaardigen. 
— De zeer algemene soorten hebben in 
wegbermen de allergrootste presentie. 
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Dit is onder andere het gevolg van het 
gevoerde wegbermbeheer maar zeker 
ook van de dynamische omstandigheden 
en de externe 'randeffektcn'. 
— De soorten van vochtige bemeste 
graslanden, van storingsmilieu's, van 
droge neutrale graslanden, van voedsel-
rijke ruigten, van droge zure graslanden, 
voedselrijkc zomen, van akkers en tred-
planten overheersen in de wegbermen. 

— Op de Buntgrasassociatie na, zijn al
le door ons onderscheiden gemeenschap
pen sterk fragmentarisch. 

Toekomstperspectief 
De vraag of de actuele vegetatie in weg
bermen door een juist beheer omgezet 
kan worden in een vegetatie met een ho
gere natuurwaarde en met meer le
vensmogelijkheden voor 'asielzoekende' 
soorten (zie ook EUenberg & Stottele, 
1984) kan slechts worden beantwoord na 
langlopend experimenteel beheerson-
derzoek. Een grote moeilijkheid hierbij 
vormen de specifieke eigenschappen van 
het wegbermmilieu. De verontreinigen
de externe invloeden, de mechanische 
storing en andere randeffecten spelen 
een enorm belangrijke rol door de bij
zonder ongeschikte oppervlakte-omtrek-
verhouding. De gemiddelde afstand van 
de punten in de wegberm tot de rand is 

klein met als gevolg een zeer grote 
blootstelling aan externe invloeden. 
Door vestiging van aan deze grensstorin-
gen aangepaste soorten neemt de soor
tenrijkdom meestal sterk toe, terwijl te
gelijkertijd soorten van ongestoorde 
standplaatsen sterk afnemen of verdwij
nen (Schonewald-Cox & Bayles, 1986). 
Bermen combineren dan ook vaak soor
tenrijkdom met geringe natuurwaarde. 

Voortzetting van het huidige goe
de beheer langs de wegen en introductie 
van dit beheer op plaatsen waar dit nog 
ontbreekt zal naar verwachting de oeco-
logische kwaliteit doen toenemen. De 
ontwikkelingen en veranderingen in 
soortensamenstelling vergen, afhanke
lijk van de grondsoort, enkele tot vele ja
ren. Toch zal de vegetatie in de bermen 
nooit die van de natuurreservaten kun
nen vervangen. 

Ook al zal de vegetatie in de ber
men zich nooit kunnen ontwikkelen tot 
ongestoorde verzadigde blauwgraslan-
den, borstelgraslanden, vochtige dop-
heidevegetaties, kleine zeggevegetaties, 
krijthellinggraslanden e.d. zoals die te 
vinden zijn in natuurreservaten, beslui
ten wij dit artikel met het citeren van 
Marguerite Yourcenar: 'Wij moeten 
proberen een wereld achter te laten die 
een beetje schoner, een beetje mooier is 

Grasklokje {Campanula rotundifolia) 

dan ze was, zelfs als die wereld alleen 
maar een binnenplaatsje of een keuken 
is' en ik zou daar aan willen toevoegen 
'of een berm". 
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Summary 
Plant communities in Dutch road verges and 
the ratity of the flora. 
Although the results presented in this papet 
are preliminary, the foUowing conclusions 
can be made: 
— only few rare species occur in road verges 
and with a low presence. Nevertheless a lot of 
'intetesting' species occut justifying the cf-
fort for an appropriate management. 
— by far the most species occurring in road 
verges are very common in the Netherlands. 
This is due to a wtong management in the 
past, but also to the dynamic conditions and 
the low atea/petimeter ratio causing an in-
crease in exposure to external distutbance. 
— the piedominant species in road vetges 
are plants from moderately moist, manured 
grassland, disturbed soils, dry neuttal 
grasslands, nitrophytic tall forb communi
ties, diy acid grasslands, nittophytic forb 
fringes, arable lands and from treaded sites. 
The Arrhenatheretalia forms the main syn-
taxonomkai clement. In wet vetges the Cal-
thion oceuis. On infertile sandy soils the 
VmciniO'Gemstetalia, Ericion tetralicis, 
Thero-Airion and Corynephoretum clements 
are found. Besides many species of the Arte-
misietea, the Sisymbrion, the Polygono-
Coronopion and the Lolio-Plantaginion weie 
found in the verges. 
— apart from the Corynephoretum all other 
communities are fragmentary developed. 
With the introduction of an imptovcd man
agement an inctease in the ecological value of 
the vetges can be expected. 
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Lof van het onkruid 

Godlof dat onkruid niet vergaat. 
Het nestelt zich in spleet en steen, 
breekt door beton en asfalt heen, 
bevolkt de voegen van de straat 

Achter de stoomwals valt weer zaad: 
de bereklauw grijpt om zich heen. 
En waar een bom zijn trechter slaat 
is straks de distel algemeen. 

Als hebzucht alles heeft geslecht 
straalt het klein hoefblad op de vaalt 
en wordt door brandnetels vertaald: 

Ida Gerhardt . . _ 

uit: Vijf Vuurstenen 'gij die millioenen hebt ontrecht: 
I^eref^-P^oS wn Gennep, ^V ^ömen - UW berekening faalt ' 
A'dam, 1985 Het onkruid wint het laatst gevecht. 


