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Wegbermen kunnen, mede vanwege

hun grote gezamenlijke oppervlakte aan

onbemest grasland, van groot belang zijn

voor het behoud van de Nederlandse

flora. Een adequaat natuurvriendelijk

beheer is daarvoor een vereiste.

In dit artikel wordt nagegaan welke

beheervorm de beste resultaten heeft op

lange termijn en dit in relatie tot het

bodemtype en beschaduwing.

Uit ervaring met beheer van graslanden in
natuurgebieden blijkt dat maaien en afvoe-
ren zonder bemesting (hooilandbeheer)
veelal leidt tot een lagere biomassaproduc-
tie en een hogere natuurwaarde. Rijkswa-
terstaat, verantwoordelijk voor het berm-
beheer in Nederland, streeft naar een hoge
natuurkwaliteit in bermen en andere te
beheren gebieden, zonder de andere func-
ties zoals verkeer en veiligheid in de weg te
staan. De vraag rees of hooilandbeheer in
wegbermen vergelijkbare effecten heeft als
in natuurgebieden en hoe vaak moet wor-
den gemaaid om kosteneffectief de beste
resultaten te boeken. Met name de effec-
ten op de lange termijn stonden daarbij
centraal. Daarom heeft Rijkswaterstaat
begin 1980-er jaren een lange termijn proef
opgezet. Een kanttekening hierbij is dat

deze wegbermen weliswaar niet expliciet
bemest worden, maar dat atmosferische
depositie en depositie door het verkeer wel
een bemestend effect teweeg brengen.

Proefopzet maairegimes
Om te bepalen welk maairegime voor
bovengenoemde doelen het meest
geschikt is, zijn in 1982 op twee locaties
proefterreinen uitgezet (fig. 1). Elk proef-
terrein bevatte twee series van vijf proef-
vlakken van 10 bij 25-30 meter. Elke serie
proefvlakken stemde overeen met vijf ver-
schillende maairegimes (tabel 1).
Een belangrijke factor in wegbermen is de
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Fig. 1. Proefopzet in de kleiberm bij Tiel.

Een zonnig gelegen, tweemaal per
jaar gehooide wegberm op klei bij
Tiel. In de bloemrijke vegetatie zijn

onder meer Margriet (Leucanthemum
vulgare), Groot streepzaad (Crepis

biennis), Veldzuring (Rumex acetosa),
Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) en

Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)
herkenbaar (foto: Rob van de Haterd).
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beplanting, die beschaduwing en bladval
veroorzaakt. Om die effecten te onderzoe-
ken is per locatie de ene serie van vijf
proefvlakken uitgezet langs de beplanting
in de schaduw en de andere serie op
afstand daarvan in de zon. Om de effecten
van de voedselrijkdom van de bodem in
beeld te brengen zijn de twee locaties
gekozen op verschillende bodemtypes: op
schrale zandgrond langs de A1 bij Voort-
huizen en op voedselrijke kleigrond langs
de A15 bij Tiel. De vegetatie op het zand is
momenteel te karakteriseren als Dwerg-
haververbond (Thero-Airion) met veel
Zandblauwtje (Jasione montana) en Scha-
penzuring (Rumex acetosella). Op de rivier-
klei staat een vegetatie die behoort tot het
Glanshaververbond (Arrhenatherion) met
als opvallende bloemplanten Margriet

0x geen beheer
1xV/2j één keer per twee jaar in het voorjaar maaien met afvoer van het maaisel
1xV/j één keer per jaar in het voorjaar maaien met afvoer
1xN/j één keer per jaar in het najaar maaien met afvoer
2x/j twee keer per jaar maaien met afvoer
2x/jza twee keer per jaar maaien zonder afvoer (alleen op zand in de zon vanaf 1989)

Tabel 1. Maairegimes

Fig. 2. Productie van de biomassa (ton ds/ha) onder de verschillende maairegimes.

(Leucanthemum vulgare) en Groot streep-
zaad (Crepis biennis).
In elk proefvlak zijn twee permanente kwa-
draten (pq’s) uitgezet van 4 x 1 m . Om
randinvloeden te voorkomen lagen deze
pq’s minstens 3 meter van de rand van het
proefvlak. De vegetatie van deze pq’s is
over een periode van 23 jaar (1982-2004)
jaarlijks opgenomen tussen half mei en
half juni; in periode 1991-2003 is de vege-
tatie echter om het jaar opgenomen. De
opnames zijn gemaakt met een procentuele
schaal. In twee jaren is de gecombineerde
schatting volgens Braun-Blanquet gebruikt,
deze is omgezet naar percentages met de
omrekeningsfactoren in Turboveg. De
tweede auteur maakte 40% van de opna-

mes, de rest werd gemaakt door drie ande-
ren.
Het grootste deel van het maaisel uit ber-
men wordt verwerkt tot compost. Deze
verwerkingsroute is relatief kostbaar. Om
na te gaan in hoeverre het achterlaten van
maaisel (deze optie zou geld kunnen
besparen) werkelijk ongunstig voor de
natuurwaarden is, werd in één van de com-
binaties van bodem en expositie (zand-
grond, in de zon) gedurende de laatste
helft van de waarnemingsperiode nog een
zesde maairegime ingesteld: 2x per jaar
maaien zonder afvoer van maaisel.
Om de productie bij verschillende behan-
delingen te bepalen is de biomassa van
de proefvakken jaarlijks bemonsterd. Bio-
massawaarnemingen ontbreken voor de
jaren 1984, 1998, 2002 en 2004. Half juni,
voorafgaand aan de maaironde, is één
vierkante meter van ieder proefvlak van
10 x 30 m2 geoogst en gedroogd.
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Resultaten van de maairegimes op
de biomassa
Over alle maairegimes heen vertoont de
biomassaproductie grote verschillen tus-
sen de opeenvolgende jaren. Onder het
maairegime 2x per jaar maaien zien we
nog de minste fluctuatie in productie in de
onderzochte periode (fig. 2). Het meest
uitgesproken zijn de jaarlijkse productie-
verschillen bij de niet-gemaaide controle-
proefvlakken. Tijdens het veldwerk ont-
stond de indruk dat neerslag en tempera-
tuur in het voorjaar een grote rol speelden
in deze fluctuaties, maar dit is niet nader
onderzocht. De jaarlijkse fluctuaties over
het geheel van de waarnemingsperiode
zijn globaal het kleinst in de proefvlakken
op zand in de zon.
Een tweede opvallende vaststelling over
het geheel van de waarnemingsperiode is
dat de biomassaproductie bij geen enkel
maairegime afneemt (fig. 2). In tegendeel,
bij de proefvlakken op klei in de zon en
zand in de schaduw is er sprake van een
duidelijke toename. Met wat goede wil kan
men bij de proefvlakken op klei in de scha-
duw een min of meer boogvormige ontwik-
keling zien (met een maximum productie
halverwege de waarnemingsperiode en een
ongeveer gelijke productie aan het begin
en op het einde van de waarnemings-
periode). De proefvlakken op zand en in
de zon tenslotte vertonen een nagenoeg
gelijkblijvende globale productie. Door het
hooien van de proefvlakken en het afvoe-
ren van het maaisel worden blijkbaar niet
meer voedingsstoffen afgevoerd dan er
aangevoerd worden via atmosferische en
door het verkeer veroorzaakte depositie en
door wat beschikbaar komt door nalevering
uit de bodem.
Tussen de maairegimes onderling zijn ech-
ter wel significante verschillen vast te stel-
len (log-lineair GLM, t-test van paarsgewij-
ze verschillen in model, p<0,05). Zoals te
verwachten was, geldt over het algemeen
dat de biomassaproductie hoger is naar-
mate er minder gemaaid werd. Tweemaal
maaien per jaar scoort gemiddeld beter
(minder productie) dan respectievelijk een-
maal maaien per jaar in het najaar, een-
maal maaien per jaar in het voorjaar en
eenmaal maaien per twee jaar in het voor-
jaar. Alleen de resultaten van de proefvlak-
ken op zand en in de zon wijken hiervan
enigszins af: hier scoort het regime van
eenmaal per jaar maaien in het najaar zelfs
beter dan tweemaal per jaar maaien.
In de proefvlakken van de combinatie
zandgrond in de zon werd bovendien het

extra maairegime tweemaal maaien per
jaar zonder afvoer van maaisel onderzocht
over een kortere periode (dertienjarige
periode, elf waarnemingsjaren). De bio-
massaproductie sluit heel goed aan bij alle
andere maairegimes (behalve niet maai-
en), maar scoort toch duidelijk wat minder
goed dan alle regimes waar het maaisel
afgevoerd wordt (ook wanneer slechts een-
maal per jaar gemaaid wordt).
De invloed van de bodems bleek ook uit
de absolute productiecijfers (tabel 2). Op
klei was de biomassa zoals verwacht dui-
delijk hoger dan op zand. Over alle maaire-
gimes heen schommelt de productie op
klei grotendeels tussen 3 en 8 ton droge
stof per hectare (met piekjaren van meer
dan 10 ton), terwijl dit op zand tussen 1 en
5 ton is (met piekjaren die onder de 7 ton
blijven). Opvallend is ook dat op zand-
grond de productie aanzienlijk lager ligt bij
de proefvlakken in de zon dan bij de proef-
vlakken in de schaduw (log-lineair GLM,
naast jaar en maairegimes draagt schaduw
bij aan het model, p<0,001). De lagere bio-
massa op zand in de zon wordt waar-
schijnlijk veroorzaakt door een slechtere
vochtvoorziening als gevolg van grotere
verdamping en geringere nalevering van
vocht uit de bodem. Mogelijk zijn er ook
meer nutriënten aanwezig door bladval.
Op klei was de biomassa in de schaduw
juist lager dan in de zon. Hoewel het ver-
schil relatief kleiner is dan op zand, is ook
dit verschil significant (log-lineair GLM,

naast jaar en maairegimes draagt schaduw
bij aan het model, p=0,035). De lagere bio-
massa in de schaduw op klei is een aanwij-
zing dat licht hier een limiterende factor is.

Soortenaantallen, natuurwaarde en
belevingswaarde
Het aantal en de aard van de (plan-
ten)soorten geven een indicatie voor de
natuurwaarde van een proefvak (pq). In
figuur 3 wordt per combinatie van bodem-
type en beschaduwing en per maairegime
het gemiddeld aantal soorten in de laatste
tien waarnemingsjaren weergegeven. De
soortenrijkdom in de zon, zowel op zand
als op klei, is significant hoger dan die in
de schaduw (log-lineair GLM, naast jaar en
maairegimes draagt schaduw bij aan het
model, p<0,001). Tevens is duidelijk dat
voor alle combinaties, behalve zand scha-
duw, het gemiddeld aantal soorten hoger
is naarmate er vaker wordt gemaaid (fig. 3).
De rangorde van de resultaten onder de
diverse maairegimes is dezelfde als bij de
biomassaproductie. Gerangschikt van een
hoog naar laag soortenaantal is dit:
2x/j > 1xN/j > 1xV/j > 1xV/2j > niet maaien.
Alleen op zand in de schaduw zijn er nau-
welijks verschillen in de soortenaantallen
tussen de maairegimes. Dit is niet in over-
eenstemming met de resultaten voor de
productie waar de verschillen tussen de
diverse maairegimes groter zijn in de com-
binatie zand en schaduw dan in de combi-
natie zand en zon.

Fig. 3. Gemiddelde soortenrijkdom per maairegime in de laatste tien meetjaren.

Behandeling Gemiddeld 2x/j 1xN/j 1xV/j 1xV/2j 0x 2x/jza

Klei schaduw 4,8 3,8 4,3 4,7 5,5 5,6
Klei zon 5,5 4,0 4,9 5,8 6,6 6,0

Zand schaduw 2,7 1,8 2,2 2,7 3,5 3,4
Zand zon 1,9 1,7 1,1 1,7 2,0 3,0 2,3

Tabel 2. Gemiddelde biomassaproductie 1982-2003 in ton ds/ha/jaar per maairegime
en het gemiddelde van alle maairegimes samen, exclusief 2x/jza.
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Naast de soortenrijkdom is de natuurwaar-
de van de pq’s ook berekend met de
natuurwaarderingsmethode volgens Her-
tog & Rijken (1992), waarbij bijzondere
soorten zwaarder tellen (kader 1). Deze
natuurwaarde vertoont voor de meeste
maairegimes geringere verschillen dan bij
de soortenrijkdom (fig. 4). Op klei, zowel
in de schaduw als in de zon, is het verschil
tussen tweemaal per jaar maaien en alle
overige maairegimes opvallend groot. Op
zand daarentegen is het verschil in natuur-
waarde tussen twee keer maaien en één
keer maaien in het najaar opvallend klein.
De verklaring hiervoor ligt in het feit dat
bijzondere soorten op klei vrijwel uitslui-
tend voorkomen in tweemaal gemaaide
vegetatie. Kennelijk vereisen die soorten
hier deze behandeling, die de vegetatie
periodiek open en laag maakt. Op zand
komen de bijzondere soorten ook in de
eenmaal in het najaar gemaaide vegetaties
voor. De vegetatie op zand blijft met een-
maal maaien al voldoende open. De
natuurwaarde is, net als de soortenrijk-
dom, in de zon significant hoger dan in de
schaduw (log-lineair GLM, naast jaar en
maairegimes draagt schaduw bij aan het
model, p<0,001).
Analoog aan de resultaten met betrekking
tot de productie bleek dat tweemaal per

jaar maaien zonder afvoer (alleen op zand
en in de zon) beduidend minder gunstige
effecten op gebied van gemiddelde soor-
tenaantal en gemiddelde natuurwaarde
heeft dan tweemaal maaien met afvoer. De
effecten zijn ongeveer gelijk aan die van
eenmaal maaien in het voorjaar.
Bermbeheer beoogt ook de bermen visueel
aantrekkelijker te maken. Daarom is ook
de belevingswaarde van de vegetatie
bepaald aan de hand van de bloemrijk-
dom. Bloemrijkdom is hier gedefinieerd als
het aandeel van de bedekking van de krui-
den, met uitsluiting van kruiden met onop-
vallende (kleine, groene) bloemen en/of
een negatieve belevingswaarde (grassen,
duizendknopen, brandnetel, kleefkruid,

distels, en dergelijke). Net als de soorten-
rijkdom en de natuurwaarde is ook de
bloemrijkdom en daarmee de belevings-
waarde duidelijk hoger bij een hogere
maaifrequentie. In vegetaties die tweemaal
per jaar gemaaid worden, bestaat de vege-
tatie voor 20-50% (bedekkingspercentage)
uit bloemdragende planten. In vegetaties
die niet of één keer per twee jaar worden
gemaaid is dit minder dan 10%.

Discussie en aanbevelingen voor het
bermbeheer
Uit de resultaten wordt duidelijk dat een
biomassa rond de 4 ton droge stof per
hectare, zowel op zand als op klei, niet ver-
der afneemt door maaibeheer. Er is eerder

Kader 1. De natuurwaarde
volgens Hertog & Rijken (1992)
Het aantal plantensoorten is een maat voor
de natuurwaarde van een vegetatie(opname).
Deze maat houdt er geen rekening mee dat
soorten verschillen in natuurbehoudswaarde
(zeldzame soorten zijn waardevoller en exo-
ten minder waardevol dan gemiddeld). De
natuurbehoudswaarde (NBW) volgens Her-
tog & Rijken (1992) houdt hier wel rekening
mee. Deze methode gaat uit van een indica-
tiewaarde die voor alle Nederlandse soorten
is berekend. Deze is gebaseerd op de vege-
tatie waarvoor een soort kenmerkend is,
(inter)nationale zeldzaamheid, trend, kwets-
baarheid en eventuele status als Rode Lijst
of cultuurplant. De natuurbehoudswaarde
(NBW) wordt berekend als de som van de
gewogen indicatiewaarden, gecorrigeerd
voor het aantal soorten in een opname:
NBW = [indicatiewaarde * abundantie] *
log(20) / log (maximum(5, aantal soorten)).
De methode blijkt goed overeen te komen
met een deskundigenoordeel en wordt daar-
om veel gebruikt als een alternatief voor de
soortenrijkdom.

Fig. 4. Gemiddelde natuurwaarde volgens Hertog & Rijken (1992)
per maairegime in de laatste tien waarnemingsjaren.
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sprake van een toename, zelfs bij proefvak-
ken die tweemaal per jaar werden gehooid.
Blijkbaar is de afvoer van nutriënten onvol-
doende om de aanvoer te compenseren.
Vóór de aanvang van de proef is echter
reeds vijf jaar een hooilandbeheer toege-
past. Het zou kunnen zijn dat in die niet
gecontroleerde beginperiode de biomassa
wel is afgenomen. Anderzijds neemt de
biomassaproductie snel toe als minder
dan eens per jaar wordt gemaaid of als het
maaisel niet wordt afgevoerd.
De resultaten met betrekking tot het ver-
loop van de biomassaproductie komen
goed overeen met onderzoek van Schaffers
et al. (1998). Zij toonden aan dat bij glans-
haverhooilanden (zoals langs de A15, de
combinaties op klei) de afvoer van nutriën-
ten met hooilandbeheer ongeveer gelijk is
aan de aanvoer van nutriënten via atmos-
ferische depositie. In voedselarmere gras-
landen daarentegen (zoals langs de A1, de
combinaties op zand) is de afvoer van
nutriënten veel geringer dan de aanvoer.
Olff & Bakker (1991) vonden dat het der-
tien jaar lang één of tweemaal per jaar
hooien op een voormalig bemeste, venige
bodem de staande biomassa terugbracht
van acht naar drie ton ds/ha. Oomes
(1990) realiseerde vergelijkbare resultaten
(reducties van twaalf naar vijf ton ds/ha)
in hooilanden op zware klei en humeus
zand. Echter, bij een vegetatie op zand
waarvan de staande biomassa in de aan-
vangsperiode slechts drie ton droge stof
per hectare bedroeg, veranderde de pro-
ductie niet (Olff & Bakker, 1991). Bij de
gehooide glanshaverhooilanden uit dit
onderzoek bleef de productie rond de vier
ton ds/ha hangen en op zand nam de pro-
ductie toe tot 2 à 3 ton ds/ha.
Op klei levert tweemaal per jaar maaien
met afvoer de beste resultaten (laagste
biomassa, hoogste soortenrijkdom en
natuurwaarde), zowel in de zon als in de

Kader 2. Kunnen mantel- en
zoomvegetaties een alterna-
tief voor traditioneel weg-
bermbeheer zijn?
In bredere wegbermen is er
verkeerskundig geen bezwaar
tegen hogere vegetaties, zoals
mantels en zomen langs bos-
randen. Een bosrand die over-
wegend uit struikvormige
gewassen bestaat wordt een
mantel genoemd. Een zoom
is een zone van het aangren-
zende grasland die minder
intensief wordt gemaaid,
zodat er hoger opgaande krui-
den tot ontwikkeling kunnen
komen. Omdat deze vegeta-
ties een tamelijk extensief
beheer kennen zijn ze kosten-
technisch aantrekkelijk. Een
gerechtvaardigde vraag is of
in wegbermen mantels en
zomen kunnen worden ont-
wikkeld die qua natuurwaarde
(van vaatplanten) kunnen
concurreren met de graslan-
den die zij vervangen. Ook
voor het beantwoorden van
deze vraag is een proef opge-
zet waarvan we hieronder in
synthese de voornaamste
resultaten bespreken.
De proef bestond uit de aan-
leg van stroken met verschil-
lende beheersvormen parallel
aan bestaande bosranden, tel-
kens bestaande uit referentie-
proefvlakken (tweemaal per
jaar maaien) en specifieke
beheerproefvlakken. In de
strook tegen de beplanting
aan werden in de proefvakken
eens per vijf jaar alleen de
boomvormers verwijderd
(mantelbeheer), in de middel-
ste strook werden de proef-
vakken één keer per drie jaar

gehooid (zoombeheer) en in
de strook het verst van de
beplanting werden alle vakken
tweemaal per jaar gehooid.
De proef werd uitgevoerd op
zandige klei en op zand, tel-
kens aan de zonkant en in de
schaduwzijde. De proef is van
1989 tot en met 2001 twee-
jaarlijks gevolgd d.m.v. twee
vegetatieopnamen van 6x1
meter in het midden van elke
proefzone.
Zowel op zand als op klei
nam het aantal soorten en de
natuurwaarde af in de tijd. Dit
effect trad op in zowel de
mantel-, de zoom- als in de
referentievakken. Op zand
daalde het aantal soorten en
de natuurwaarde in de man-
tel- en zoomvakken echter
significant sterker dan in de
referentievakken. Op klei was
dezelfde trend aanwezig,
maar het verschil tussen
proef en referentie was niet
significant.
Bij het staken van het maaibe-
heer trad vanuit de beplanting
kolonisatie op door mantel-
en zoomsoorten. Binnen vijf
tot tien jaar ontwikkelde zich
een struweel van Sleedoorn
(Prunus spinosa) op klei, of
Gewone braam (Rubus frutico-
sus s.l.) op zand, mits deze
soorten in de buurt aanwezig
zijn. Soorten die geen vegeta-
tieve uitbreiding kennen,
zoals meidoorn (Crataegus),
vestigden zich niet of nauwe-
lijks in de eerste tien jaar.
Op voedselrijke bodem ont-
wikkelden zich binnen vijf tot
tien jaar nitrofiele zomen met
o.a. Grote brandnetel (Urtica
dioica), Zevenblad (Aegopodi-

um podagraria), Kleefkruid
(Galium aparine) en Honds-
draf (Glechoma hederacea). Bij
voedselarme zomen breidde
Gladde witbol (Holcus mollis)
zich gemakkelijk uit. Haviks-
kruiden (Hieracium) bleken
zich bij zoombeheer het
langst te handhaven, maar
verdwenen uiteindelijk uit alle
proefvakken. Hierin speelde
toeval waarschijnlijk een rol.
Visueel ontstonden er dus in
tien jaar inderdaad mantel- en
zoomvegetaties, maar dit
leverde nauwelijks enige
natuurwaarde op. Voor plaat-
sen met actuele of potentiële
natuurwaarden (zoals in de
zon) moet mantel- en zoom-
beheer dan ook worden afge-
raden. In beschaduwde ber-
men zonder actuele en poten-
tiële natuurwaarden kan deze
vorm van beheer eventueel
een alternatief zijn, maar ook
hier geldt de afweging van de
beheerinspanning in relatie
tot de verwachte ‘opbrengst’
in natuurkwaliteit. Bij een
sterke verandering van vege-
tatiestructuur (bijvoorbeeld
van grasland naar struweel) is
echter te verwachten dat de
faunasamenstelling ook sterk
verandert. Uit onderzoek op
de klei in Zeeland bleek de
ontwikkeling van mantels en
zomen een positief effect te
hebben op de dagvlinderfau-
na (Bak et al., 1998), alhoewel
hier alleen algemene soorten
aanwezig waren. Momenteel
wordt in opdracht van Rijks-
waterstaat nader onderzoek
uitgevoerd naar de fauna in
wegbermen.

De grens tussen twee proefvlakken op
zand in de zon. Rechts van de paaltjes het
niet gemaaide proefvlak, met een vrij hoge

vegetatie met veel Glanshaver (Arrhena-
therum elatius). Links de veel lagere,

eenmaal per twee jaar gemaaide vegetatie
met onder meer Gewoon reukgras

(Anthoxanthum odoratum), Rood zwenk-
gras (Festuca rubra subsp. commutata) en
Gewoon duizendblad (Achillea millefolium)

(foto: Rob van de Haterd).
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schaduw. In de zon is de natuuropbrengst
relatief hoog te noemen: in vergelijking
met de gemiddelde grazige bermvegetatie
in het rivierengebied (Sieben et al., 2005;
Bakker & Bijkerk, 2008) is zowel de
natuurwaarde als de soortenrijkdom van
de bestudeerde bermen op klei hoger. De
vegetaties zijn er vegetatiekundig redelijk
‘compleet’ en er komen regelmatig min of
meer bijzondere soorten voor, zoals Groot
streepzaad, Hongerbloempje (Draba mura-
lis) en Gewone bermzegge (Carex spicata).
Omdat wegbermen bovendien voor het
behoud van Glanshaverhooilanden in
Nederland van groot belang zijn (Kalwij et
al., 2004), loont dit beheer zeker de moeite.
In de schaduw levert tweemaal hooien
ook de hoogste natuurwaarde en soorten-
rijkdom, maar ten opzichte van grazige
bermvegetaties in het rivierengebied (Sie-
ben et al., 2005) zijn zowel de natuur-
waarde als de soortenrijkdom iets lager
dan gemiddeld.
Ook op zand levert frequent maaien met
afvoer van het maaisel een lagere biomas-
sa op. In de zon leidt dat ook tot een hoge-
re soortenrijkdom en natuurwaarde dan
gemiddeld op zandgronden, in de scha-
duw niet of nauwelijks. Met uitzondering
van Zandblauwtje (Jasione montana)
komen bijzondere soorten, zoals Klein tas-
jeskruid (Teesdalia nudicaulis), Zilverhaver
(Aira caryophyllea) en Klein vogelpootje
(Ornithopus perpusillus), uitsluitend voor in
de zonnige proefvlakken. De effecten op
de biomassa en natuurwaarde verschillen
nauwelijks tussen één keer per jaar in het
najaar maaien en twee keer per jaar maai-

en (telkens met afvoer), een groot verschil
met de proefvlakken op klei.
In de zon is de natuurwinst zo groot dat
eventuele meerkosten van maaien en
afvoeren gerechtvaardigd zijn. De meeste
Nederlandse bermen moeten dan ook
twee keer per jaar gehooid worden, maar
op droge voedselarme zandgronden is
eenmaal per jaar in het najaar voldoende.
In de schaduw is de natuurwinst van twee
keer maaien en afvoeren geringer. Hier
moet de verhoging van natuurwaarde wor-
den afgewogen tegen de financiële inspan-
ning van het beheer. Maaien en afvoeren is
niet altijd duurder dan beheer met de kle-
pelmaaier; dit hangt af van de maaifre-
quentie, de biomassa en de verwerkings-
kosten. Met name één keer per jaar maai-
en met afvoer is een vrij goedkope vorm
van beheer (de Jong et al., 2001). Dit levert
in de schaduw weliswaar een betrekkelijk
geringe natuurwaarde op, maar zulke ber-
men kunnen nog altijd een ecologische rol
spelen ten opzichte van het nog armere
omringende landschap.

Voor wat betreft het niet afvoeren van
maaisel, dat alleen op zandgrond in de
zon werd onderzocht, en over een veel kor-
tere periode, bleek het dat een dergelijke
kostenbesparende maatregel toch niet zo
effectief is wanneer reductie van de bio-
massaproductie het doel is. Tweemaal
maaien per jaar zonder afvoer scoorde
minder goed dan eenmaal per jaar maaien
met afvoer. De natuurwaarde was er even-
wel hoger dan bij geen enkel beheer (fig.
4).

Beperkingen van dit onderzoek
Bij de bemonstering van vegetatie en bio-
massa zijn de mossen niet meegenomen.
Op klei speelt mos geen rol van betekenis.
Er komen weinig soorten voor en door de
hoge vegetatie kunnen mossen niet con-
curreren met hogere planten. Op zand
spelen mossen wel een prominente rol in
de lage vegetatie in de strijd om ruimte en
licht. In sommige jaren was er een aan-
zienlijke bedekking door de dikke moslaag
in de vegetatie in de plots op zand. Boven-
dien hebben de mossen hun groeipiek in
de winter en het vroege voorjaar, als de
vegetatie nog weinig ontwikkeld is. Con-
currentie tussen mossen en hogere plan-
ten kan mogelijk een deel van de scherpe
pieken en dalen in de biomassa (aan vaat-
planten) op het zand verklaren. Het uitslui-
ten van mossen heeft wellicht enige
invloed op de soortenrijkdom en diversiteit
en daarmee op de conclusies van dit
onderzoek (Schaffers, 2002).
Bermen hebben een belangrijke functie als
leefgebied voor de fauna. Dit onderzoek
heeft zich echter tot de flora beperkt. Over
het algemeen herbergt een soortenrijk
grasland een soortenrijkere fauna dan een
soortenarm grasland. Bij een sterke veran-
dering van vegetatiestructuur (bijvoorbeeld
door verruiging bij ontoereikend maai-
beheer of bij successie van grasland naar
struweel is te verwachten dat de fauna-
samenstelling ook sterk zal veranderen.
Uit onderzoek op de klei in Zeeland bleek
dat de ontwikkeling van mantels en zomen
een positief effect heeft op de dagvlinder-
fauna (Bak et al., 1998). Omdat de zich
ontwikkelende vegetatietypen toch al zeer
algemeen zijn in Nederland is het echter
niet ondenkbaar dat eventuele positieve
effecten van mantels en zomen op de
fauna zich zullen beperken tot een aantal
toch al vrij algemene soorten. Momenteel
wordt in opdracht van Rijkswaterstaat
nader onderzoek uitgevoerd naar de fauna
in wegbermen.

Literatuur
Bak, A., W. Oorthuijsen & A.J.M. Meijer, 1998.
Vlindervriendelijk wegbermbeheer langs de A58
in Zeeland. De Levende Natuur 99 (7): 261-267.
Bakker, R. & W. Bijkerk, 2008. Meetnet Berm-
beheer Rijkswegen. Analyserapport 2004 - 2007.
Rapport Altenburg & Wymenga bv, Veenwou-
den, rapport 1074.
Hertog, A.J. & M. Rijken, 1992. Geautomatiseerde
bepaling van natuurbehoudswaarde in vegetatie-
opnamen. Provincie Gelderland, Dienst Ruimte,
Wonen en Groen, Arnhem.

Niet gemaaide, beschaduwde wegbermen
op klei veranderen in ruigtes met

Grote brandnetel (Urtica dioica) en
Dauwbraam (Rubus caesius)
(foto: Rob van de Haterd).
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Summary
Long-term effects of cutting on roadside
grasslands and forest edges
Roadside vegetation constitutes a significant
amount of semi-natural grasslands in The
Netherlands. Rijkswaterstaat (the Dutch directo-
rate-general for public works and water manage-
ment) is responsible for the management of
major roads and waterways. Management aims
at maximizing natural values within boundaries
set by traffic safety and road use. Research in
nature reserves has shown that cutting with
removal of cuttings leads to a lower biomass
and a higher biodiversity. Rijkswaterstaat wanted
to investigate the long-term effects of cutting
with removal in roadsides verges and establish
the optimal cutting frequency for different soil
types and sun exposure. In a 23-year experiment
five different cutting frequencies (2x/year,
1x/year in spring, 1x/year in autumn, 1x/2years
and never) were tested in the sun and in the
shade, on a sandy soil with a Thero-Airion vege-
tation and on a clay soil with an Arrhenatherion
elatioris. Despite hay-making, biomass slightly
increased in all plots except the yearly cut plots
on clay. Biomass increased faster if cutting fre-
quency was lower. A higher cutting frequency
yielded significantly more species, rare species
and flowers. In the shade however, the benefits
of cutting are relatively low and it is questionable
whether these outweigh the costs. The optimal

cutting frequency on clay is two times per year,
on nutrient poor sandy soil cutting only once in
autumn is enough.
Where roadside verges are wide enough,
a development of a zone of shrubs and rough
grassland near forest edges can be allowed.
A comparison of such zones with reference plots
where grassland management had continued
showed that after 10 years a significant decrease
of species numbers and of rare species had
occurred (based on vascular plants). This trend
was visible in shady and sunny plots, on sandy
as well as clay soils. We therefore advise against
this management practice on roadside verges
where grassland values are high or potentially
high.
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de geschiedenis van bos en landschap van de
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Dit kloeke boekwerk behandelt de geschiedenis
van het tussen Arnhem, Ede en Wageningen
gelegen deel van de Veluwe. Een groot deel van
dit gebied wordt in beslag genomen door bos en
dat krijgt dan ook in dit boek de meeste aan-
dacht. Dat verklaart tevens de titel van het boek.
Er wordt uitvoerig besproken hoe vanaf de Mid-
deleeuwen tot heden het bos wordt geëxploi-
teerd voor ‘profijt’. De laatste eeuwen zien we
daarnaast, vooral door de opkomst van buiten-
plaatsen in het gebied, waaronder o.a. De Duno,
de rol van het ‘genoegen’ groter worden.

De auteur heeft intensief onderzoek gedaan naar
de historie van het landschap en de bewoners.
Hierbij zijn veel historische bronnen uitgespit
om zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven hoe
het bos door de bewoners gebruikt werd. Er zijn
dan ook zeer veel interessante verhalen en
details te vinden. Dat geldt met name voor de
eikenhakhoutcultuur, lange tijd de belangrijkste
bron van inkomsten in het gebied.
Het boek is in principe chronologisch opge-
bouwd maar door de vele details, ook over de
sociale en politieke context, sneeuwt de hoofdlijn
soms wel wat onder. Door alle details is het boek
ook zodanig uitvoerig geworden dat menigeen
zich zal beperken tot bladeren en hier en daar
stukken lezen. Daar nodigt het boek ook toe uit,
want het is zeer overvloedig en fraai geïllus-
treerd. Dat laatste geldt zeker ook voor de
beschrijving van de laatste eeuwen. De schoon-
heid van het landschap en van de er in aanwezi-
ge buitenplaatsen nodigde al in de 17e eeuw veel
schilders uit om dit te vereeuwigen. Veel van

deze kunstwerken zijn gereproduceerd in het
boek. Soms betreft het nog zeer herkenbare tafe-
relen.
Her en der verspreid door de tekst is ook aan-
dacht voor de natuur, met name als die natuur
gevolgen heeft voor de bosbouw. Zo is o.a. uit-
voerig aandacht voor de jacht en komen ook
meikeverplagen aan bod. De beschrijving van
de inzet van varkens ter bestijding van rupsen-
plagen is zelfs vermakelijk te noemen. Verwacht
echter geen informatie over broedvogels of zeld-
zame plantensoorten.
De laatste jaren is in De Levende Natuur diverse
malen aandacht besteed aan de geschiedenis
van het landschap van de Veluwe. Ook in dit
nummer zijn daar weer twee bijdragen aan
gewijd. Dit boek bevat door een andere benade-
ring veel extra informatie.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de
geschiedenis van de Veluwe, in het bijzonder van
het zuidwestelijke deel, wordt dit boek zeer aan-
bevolen. Bart van Tooren




