Ecologisch bermbeheer
De wegbermen in Hoegaarden worden gemaaid volgens de voorschriften van het
bermbeheerplan: arme bodems slechts 1 keer per jaar maaien, terwijl rijkere bodems
meer dan 2 keer per jaar gemaaid worden waarbij het maaisel afgevoerd wordt.
Het bermbeheerplan dateert van 1998 en geeft een overzicht van de voorkomende
vegetatietypes, samen met de fysieke eigenschappen zoals breedte, hoogte,
zongerichtheid, bodemgesteldheid, hellingsgraad, e.d. In Hoegaarden onderscheiden
we een groot aantal waardevolle en potentieel waardevolle bermen, als gevold van
de grote verscheidenheid in het landschap en het grote aantal holle wegen en
taluds. Onze wegbermen zijn over het algemeen vrij rijk aan voedingsstoffen, wat
de bloem- en soortenrijkdom niet ten goede komt.
De gemeente wil via een actualisatie van het bermbeheerplan de resultaten van bijna
20 jaar bermbeheer op basis van het bestaande beheerplan in kaart brengen. Hoe
evolueren onze bermen en bermtypes en hoe kunnen we deze informatie gebruiken
om onze wegbermen nog beter beheren, zonder de kostenefficiëntie uit het oog te
verliezen?
Teneinde een grotere soortenrijkdom te verkrijgen in de bermen, en daarmee
gepaard gaand een langere bloeiperiode is niet enkel een verarming van de bodem
vereist. De planten moeten ook hun zaad kunnen verspreiden. Daarom is het
belangrijk om soms iets later te maaien of de berm maar 1 keer te maaien. Bepaalde
locaties vragen om weer andere maaiperiodes. Zo wordt de vegetatie bij een aantal
kruispunten vroeg gemaaid omdat dit de zichtbaarheid en dus de verkeersveiligheid
verhoogt. Het maaibeheer ziet er in Hoegaarden als volgt uit:





vanaf 15 mei worden op slechts enkele plaatsen, hoofdzakelijk aan
kruispunten, een strook van één maaibalkbreedte gemaaid omwille van
verkeersveiligheid;
vanaf 15 juni worden de meeste bermen gemaaid behalve op enkele locaties
met een specifieke vegetatie;
vanaf 15 september wordt een selectie van bermen een tweede maal gemaaid

Het maaien en verwerken van de het bermmaaisel gebeurt op een ecologisch
verantwoorde manier. Chemische onkruidverdelgers mogen overigens reeds geruime
(sedert het zogenaamde bermbesluit in 1984 in voege trad) niet meer gebruikt
worden in het beheer van wegbermen. Door het afvoeren van het bermmaaisel
krijgen voedselminnende plantensoorten zoals brandnetel, distel, berenklauw en
bepaalde grassen het moeilijk waardoor kruiden die wel kunnen gedijen op een
voeselarmere ondergrond, de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Goed beheerde
bermen zijn niet alleen visueel aantrekkelijk door de vaak uitbundige kruidenbloei,
maar bieden veel kansen voor allerlei insecten en vlinders.
Het bermbeheersplan en de kaarten met de maairoutes kunnen ingekeken worden
op de milieudienst.
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