


Studiedag bermbeheer

Stad Bilzen



Wegbermbeheer Bilzen
� Sinds 1988

� Bermbeheersplan goedgekeurd door ANB.

� Opgedeeld in vier groepen:

� Bermen binnen de dorpskernen

� Landschappelijk waardevolle bermen

� Bermen langs ruilverkavelingswegen

� Bermen op zandgrond



Maaibeheer
� Sinds 1988

� Bermen binnen dorpskernen

� 15 mei  15 juni 

� 15 augustus 15 september

� 15 oktober 15 november

� Landschappelijk waardevolle bermen

� 15 juni 15 juli 

� 15 september 15 augustus 



Oppervlakte wegberm Bilzen

m²

15mei-15juni wegbermen oranje 150454

gracht oranje 17582

talud oranje 23828 191864

15juni-15juli wegbermen groen 147889

gracht groen 26261

talud groen 24825 198975

15juni-15juli wegbermen geel 126777

gracht geel 4326

talud geel 2809 133912

15juli-15 augustus wegbermen bruin 8339

gracht bruin 356

talud bruin 420 9115

totaal wegeberm Bilzen 533866



Plan wegbermbeheer



Wegbermbeheer
� Sinds 2014

� Aanpassing in functie van vlinders 3 bermen

� Sinds 2017

� Aanpassing in functie van vlinders 15 bermen

� Aanpassing: 

� 1 maaibreedte veiligheid

� Alternatief blokmaaien 50 – 100 meter

� Belang van overblijvende vegetatie  



Detail plan bermen



Detail holle wegen, grachten



Handhaving

GAS-reglement sinds 2012
� Artikel 11
� §1. Het is niet toegelaten aan de aanliggende gebruikers van de wegen om:
� bermen en taluds te ploegen, te bezaaien, te beplanten, te bewerken of handelingen te stellen 

waardoor de vegetatie vernietigd wordt;
� leidingen aan te leggen in het openbaar domein zonder toelating van het college van burgemeester en 

schepenen;
� normale zijdelingse waterafvoer van de weg te verhinderen;
� op de berm landbouwmateriaal of voertuigen achter te laten;
� putten of gaten te maken in de bermen en taluds;
� putten of gaten te maken in de onmiddellijke omgeving die de stabiliteit van het openbaar domein 

kan aantasten;
� aanliggende gronden te verhogen zodat een waterafvoer van de weg belemmerd wordt;
� bestaande afwateringsgrachten te beschadigen, dicht te ploegen;
� sappen van groenvoederopslagplaatsen, mesthopen en bodemverrijkende en/of bodemverbeterende

middelen op bermen en wegen te laten lopen;
� mest, bodemverrijkende en/of bodemverbeterende middelen aan te leggen of op te slaan op minder 

dan tien meter van de grens het openbaar domein van een betonweg, verharde weg of van 
aangrenzende percelen;

� pulp- en bietenkuilen aan te leggen of op te slaan op minder dan drie meter van de grens het 
openbaar domein van een betonweg, verharde weg of van aangrenzende percelen.
Op kruispunten dient evenwel een afstand van minstens vijf meter gerespecteerd te worden.



Aantasting bermen
� Overdreven properheidsmanie van de burger

� Steenwoestijn onder druk van Koning Auto

� Zwerfvuil in laatste restjes berm 

� Veiligheidsargument om maar te maaien

� Onvoorzichtig aanpalend landgebruik

� Ongewenste planten in akkerbouwgewassen

� Aanleg voetpaden, fietspaden, …



Aantasting bermen



Aantasting bermen
� 2013-2014: opmeting van de aangetaste bermen



Aantasting bermen



Aantasting bermen



Aantasting bermen



Aantasting bermen



Aantasting bermen



Aantasting bermen



Aantasting bermen



Resultaat

0 20 40 60 80 100 cm intact
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Resultaat
� Fysisch beschermde bermpercelen:

� Berm in ophoging: 20

� Weiland aanpalend: 56

� Gracht aanpalend: 19

� Elektriciteitspalen aanwezig: 2

� Bomenrij aanwezig: 3

� …..

� Pesticiden: 89



Stad dreigt met fikse boetes voor 
bermvandalen
16/05/2008 om 11:03 door ksleurs

Bilzen - Bilzen wil niet langer lijdzaam toekijken hoe burgers de bermen vervuilen en beschadigen. 

“Wie zich ondanks alle waarschuwingen niet aan de regels houdt, krijgt een zware boete”, klinkt het bij 
de milieudienst.

De grasbermen langs de openbare weg vervullen diverse functies: ze bieden plaats aan boven- en 
ondergrondse nutsleidingen, maar daarnaast hebben ze ook een landschappelijke en ecologische functie 
als biotoop voor planten, zoogdieren en kleine insecten.

“Maar we stellen vast dat er biociden op de berm worden gesproeid zodat alle plantengroei verdwijnt; de 
berm wordt afgegraven, waardoor het waterafstroom-patroon wordt gewijzigd; er worden 
verhardingsmaterialen aangebracht om bijvoorbeeld een parking aan te leggen en er wordt afval 
gedumpt.” 



Ook gewassen worden gemaaid 
als ze in ‘1 meter-zone’ staan
Bilzen bindt strijd aan met 
misbruik bermen
17/06/2014 om 03:00 door RALPH GREGOOR
Milieuambtenaar Filip Konings toont dat er gewassen staan in de 
‘1 meter-zone’. De stad Bilzen gaat alle bermen op openbaar 
domein tot op 1 meter maaien, ook als daar aangeplante 
gewassen op staan. Op die manier willen ze iets doen aan de 
landbouwers die de bermen misbruiken.
Bermen in ruilverkavelingsgebied behoren tot het openbaar 
domein van de gemeente. Toch vindt de stad Bilzen dat ze de 
laatste jaren in onbruik geraakt zijn en dat de meeste gebruikers 
van percelen langs de wegen de traditie van de bermstroken 
vergeten zijn. ‘De voorbije jaren hebben we al verschillende 
initiatieven genomen om de gebruikers aan te zetten de bermen 
over een breedte van 1 meter vrij te houden en niet te bewerken’, 
zegt burgemeester Frieda Brepoels (N-VA). ‘Toch leverden die 
inspanningen weinig resultaat op. Daarom hebben we, als eerste 
gemeente in Vlaanderen, een inventaris laten opmaken van alle 
beschermde bermen in Bilzers ruilverkavelingsgebied.’

Slechts een op drie
De inventaris zorgde alvast voor duidelijke cijfers. Van de 620 bermen zijn er 201 intact over de volledige breedte van 1 meter. Slechts een op drie dus. Daarvan zijn er 104 die 
onmogelijk te bewerken zijn omdat er een gracht ligt of een haag of bomen staan. ‘Als we die niet meetellen zijn er eigenlijk maar 97 bermen waar de landbouwer de 1 meter-
zone heeft gerespecteerd. Dit cijfer vraagt om duidelijke actie.’
Het stadsbestuur besliste dan ook om alle bermen over een breedte van 1 meter te maaien, ook als er gewassen op staan. ‘Dit lijkt een heel drastische beslissing, maar 
sensibilisering helpt niet, dus moeten we een duidelijk signaal geven aan degenen die hardleers zijn’, zegt schepen van Landbouw Guido Cleuren (Open VLD). ‘Wij rekenen op 
begrip van de landbouwers en hopen dat na het maaien voortaan iedereen zich aan de afspraken houdt. Op die manier zijn er ook geen sancties nodig, zoals GAS-boetes. Het 
is geen maatregel om landbouwers te pesten, maar de bermstrook is nu eenmaal openbaar domein. Bovendien heeft deze strook een aantal belangrijke functies. In de eerste 
plaats heeft een berm van 1 meter een belangrijke verkeerskundige waarde. Wanneer weggebruikers elkaar kruisen, moet er namelijk een uitwijkmogelijkheid zijn. Het gaat 
dus om de veiligheid van de mensen. Daarnaast heeft de strook een drainagefunctie, belangrijk bij zwaar onweer of regen.’
Ook het milieuaspect is van belang voor de gemeente. ‘De groene bermstroken zijn een bijkomende bescherming tegen erosie’, zegt schepen van Milieu Fons Caubergh
(SP.A). ‘We stellen trouwens vast dat in dertien procent van de bermen gebruik wordt gemaakt van pesticiden. Dat is onaanvaardbaar en slecht voor de ecologische kwaliteit 
van ons agrarisch gebied.’ 
De stad is nu gestart met het maaien. Dat gebeurt op vaste tijdstippen. Gewassen die aangeplant zijn op de bermstroken, en die behoren tot het openbaar domein, worden 
mee afgemaaid. 



In een volgend stadium komen er nog meer borden op diverse locaties in groot-Bilzen. Ze maken passanten duidelijk dat de betrokken 
berm er precies uitziet zoals het hoort en dat de Groendienst dus niet vergat de nodige maaiwerken uit te voeren. Ook op de 
begraafplaatsen worden infoborden voorzien met uitleg over het ecologische beheer, de bestrijdingsmethoden en rotatietijden.

Bilzen - Om de biodiversiteit te handhaven maait de stad een aantal bermen met hoge natuurwaarde voortaan op een meer ecologische
manier.
Dat gebeurt op verschillende plaatsen in Bilzen in samenwerking met Milieuadviesraad Alebi en de Vlinderwerkgroep. De bermen in
kwestie worden aangeduid met borden in de vorm van een blad met daarop een opvallende slogan. Dat is het geval aan de ingangswegen
van bedrijventerrein De Kieleberg, in de Tongersestraat ter hoogte van garage Smets, in de Tabaart en tenslotte in de parken Edelhof en
Haffmans.

Bilzen kiest voor 

ecologisch 

bermbeheer
14/06/2016 om 09:51 door Kevin Mathijs 



Eerste bermbord bij bedrijf?



Ideale partner

Vlinderwerkgroep Bilzen



Ontstaan en werking  vlinderwerkgroep

De Vlinderwerkgroep van de Stad Bilzen is al 9 jaar 
actief. De werkgroep werd opgericht naar aanleiding van 
het Provinciaal GALS-project, waarbij elke gemeente een 
Limburgse soort adopteert en deze tracht te 
beschermen. Er werd gekozen voor het Dwergblauwtje, 
een zeer zeldzame dagvlinder en Rode lijstsoort voor 
Vlaanderen. 



Monitoring vlinders
� De leden van de werkgroep zijn geëngageerde mensen 

uit verschillende verenigingen van Groot Bilzen.

� Via allerlei jaarlijkse acties wordt niet alleen de 
bevolking ingelicht maar ook betrokken bij dit project.



� Een belangrijke doelstelling was om een inventarisatie 
te doen van alle dagvlinders in de gemeente en deze 
ook jaarlijks te monitoren. Dit laatste gebeurt door 
verschillende leden van de werkgroep en de resultaten 
vindt men terug op de Website 
“www.Bilzenvlinderstad.be”.

� Tot hiertoe werden 41 soorten geïnventariseerd van de 
52 die in de provincie voorkomen. Daarmee wordt 
bevestigd dat Bilzen terecht als Vlinderstad voor 
Vlaanderen werd aangeduid door onze eerste 
voorzitter en schepen Guy Swennen. 



Overzicht voorbije jaren

8304

11137

7612 7740

11494
12648

13923

29492

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



33 33

34

35

37

36

32

31

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aantal soorten vlinders per jaar.



Aantal soorten geteld in 2016
Aantal soorten Soort vlinder Aantal

1 Atalanta 512

2 Bont dikkopje 2

3 Bont zandoogje 720

4 Boomblauwtje 1013

5 Boswitje 433

6 Bruin blauwtje 6

7 Bruin dikkopje 226

8 Bruin zandoogje 2023

9 Citroenvlinder 797

10 Dagpauwoog 2018

11 Distelvlinder 206

12 Eikepage 2

13 Geelsprietdikkopje 125

14 Gehakkelde aurelia 191

15 Gele luzernevlinder 2

16 Groentje 9

17 Groot dikkopje 80

18 Groot koolwitje 6140

19 Hooibeestje 171

20 Icarusblauwtje 291

21 Klein geaderd witje 2514

22 Klein koolwitje 10327

23 Kleine ijsvogelvlinder 1

24 Kleine vos 16

25 Kleine vuurvlinder 139

26 Koevinkje 205

27 Koninginnepage 18

28 Landkaartje 187

29 Oranje zandoogje 794

30 Oranjetipje 310

31 Zwartsprietdikkopje 14

Totaal 29492



� Zeldzame tot zeer zeldzame soorten zijn: Boswitje, 
Gele luzernevlinder, Bont dikkopje, Bruin dikkopje, 
Kaasjeskruiddikkopje, Dwergblauwtje, Bruin blauwtje, 
Klaverblauwtje, Grote vos, Groentje, Kleine 
ijsvogelvlinder, Koninginnepage, Eikepage, Kleine 
parelmoervlinder, Dambordje.



Volledig overzicht tellingen

Zie website :

www.bilzenvlinderstad.be



Voorbije activiteiten.

� Cursus vlinders in de Remise.

� Jaarlijkse vlinderwandeling voor de bevolking.

� Fotowedstrijd vlinders met prijzen.

� Tentoonstelling foto’s.

� Film over vlinders in de Kimpel (Annette van Berkel en 
Boudewijn de Groot).

� Film vlinders voor senioren in seniorenhuis.

� Film “More than Honey “ in de Kimpel.



� Bezoeken. (Vlinderserre Harskamp – Vlinderserre 
Ludo Helsen en Coppin Michael).

� Studiereizen naar Duitsland en Wallonië.

� Bestuursvergadering om de 2 maanden.

� Bespreking met de Stad over verdeling zadenmengsels, 
aanplanten vlindervriendelijke struiken, bespreking 
met de Dienst der Scheepvaart en ANB wat betreft de 
kanaalbermen.

Voorbije activiteiten.



� Vermits vlinders in allerlei biotopen voorkomen ging vanaf 
2014 onze aandacht vooral naar het beheer van deze 
gebieden. Eén van de belangrijkste habitats zijn kleine 
landschapselementen zoals de bermen. Immers deze 
vormen onmisbare verbindingen in het landschap naar de 
grote natuurgebieden zoals van kasteelparken, valleien en 
veldbosjes in het zuiden naar de natuurgebieden op het 
Kempens Plateau in het noorden (o.a. het overgangsgebied 
Kempen-Haspengouw of de KEHA). Er werd gekozen om in 
drie bermen maaibeheer in fasen toe te passen. Tevens 
werden vooraf alle hogere planten per berm genoteerd en 
dit als referentiestelsel. 



� De Tabaartstraat bestaat voornamelijk uit kruiden met veel 
bloemen. In totaal werden hier 51 verschillende soorten hogere 
planten opgetekend uit 21 verschillende families. De meeste 
soorten zijn algemeen tot vrij algemeen en komen in de drie 
bermen voor. Wilde marjolein kwam hier slechts met één bosje 
voor. 

� De Hoelbeekstraat bestaat uit een stevige talud met verspreid 
veel bomen en struiken. Ook hier werden 51 soorten 
geïnventariseerd verdeeld over 28 verschillende families. Op de 
soms brede berm kwamen verspreid bomen en struiken voor met 
daartussen open, bloemrijke zones. Vooral Wilde marjolein 
groeit hier bijzonder talrijk. De meeste families van de hogere 
planten komen in deze berm voor. Het fasebeheer in maaien 
moet hier zeker veel soorten dagvlinders opleveren. 



Hoelbeekstraat naar de Rijksweg Bilzen-

Veldwezelt



Grazige berm te Merem , de 

Bivelenweg

� De Bivelenweg loopt van Merem naar Hoeselt maar 
wordt slechts vanaf het begin tot aan de versmalling 
met het fietspad als te beheren berm weerhouden. 



Grazige berm te Merem , de 

Bivelenweg
� Hier werden de meeste soorten hogere planten 

waargenomen namelijk 55 verdeeld over 23 families. 
Het is vooral een grazige bloemrijke berm met weinig 
opslag van struiken. Is tevens gemakkelijk in fasen te 
maaien mits duidelijke afspraken.

� In 2015 werden deze drie bermen opnieuw 
geïnventariseerd zowel in de lente als in de herfst. Het 
maaibeheer in fasen werd goed uitgevoerd behalve op 
de Bivelenweg waar veel te vroeg gemaaid werd (31 
juli) en dit had ongetwijfeld zijn weerslag op het aantal 
herfstbloeiers.



Grazige berm te Merem , de 

Bivelenweg
� Vergelijking van de herfstopnamen in 2014 en 2015 geeft volgende 

resultaten:
� Het aantal soorten hogere planten in de Hoelbeekstraat is 

gevoelig toegenomen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het 
maaibeheer in fasen dat goed werd opgevolgd.  Ook het aantal 
families neemt licht toe ofschoon dit geen echte maatstaf is. De 
herfstbloeiers zitten voor een groot deel in dezelfde families.

� Voor de Bivelenweg geldt een lichte stijging van de 
soortenrijkdom maar de volledige maaibeurt einde juli 2015 is 
hier zeker een spelbreker geweest. Hierdoor is wellicht ook het 
aantal families lichtjes gedaald.

� De soortenrijkdom van de Tabaartstraat blijft nagenoeg beide 
jaren op peil wat ook kan gezegd worden van het aantal families. 
Het maaibeheer in fasen werd hier goed uitgevoerd.



Grazige berm te Merem , de 

Bivelenweg

� Bivelenweg evenals Tabaartstraat hebben maar kleine 
bermen die sterk door de hoger gelegen 
landbouwpercelen negatief beïnvloed worden. Dit 
beperkt wellicht gevoelig de verandering in 
soortenrijkdom als in families



Grazige berm te Merem , de 

Bivelenweg
� Diversiteit hogere planten in drie bermen van de gemeente Bilzen.

30 /9/ 2014 15 /5/2015 8/10/2015

Hoelbeekstraat 51 64 75

Bivelenweg 55 58 58

Tabaartstraat 51 36 53



Aantal families in de drie bermen van de gemeente Bilzen

30/9/2014 8/10/2015

Hoelbeekstraat 28 31

Bivelenweg 23 20

Tabaartstraat 21 20



� Met deze inventarisatie en maaibeheer gaan we de 
waarde van deze bermen kunnen uitdrukken en 
aantonen dat onze landschappelijk waardevolle 
bermen ook floristisch van grote waarde zijn. Ook 
gaan we vaststellen welke waarde deze bermen hebben 
voor de bijen en vlinders.

� Eveneens is dit werk van vrijwilligers een belangrijke 
maatstaf voor het stadsbestuur om deze bermen nog 
beter te beheren naar een zo groot mogelijke 
biodiversiteit.



Hondskruid Anacamptis pyramidalis

in een berm van de gemeente Bilzen



Bijenorchis Ophrys apifera

in een berm van de gemeente Bilzen



Bijenorchis Ophrys apifera

in een berm van de gemeente Bilzen



� Na drie proefbermen voor bijen en dagvlinders in 2014 en 
2015, gaan de Vlinderwerkgroep van de stad Bilzen en de 
Milieuraad Bilzen nu over tot een volledige inventarisatie 
van 16 bermen in 2016. Er werd minstens één berm per 
deelgemeente geselecteerd. Deze bermen worden eveneens 
in fasen beheerd en de resultaten van de referentiesituatie 
vindt men terug op de website.  Pas in 2018 zullen de 
resultaten van de monitoring bekend en op de website 
kunnen bekeken worden. Alleszins waren de resultaten van 
de opnamen in 2016 hoopvol en is Bilzen een van de 
weinige steden in de provincie waar bermbeheer ecologisch 
wordt toegepast.



Vlinderbermen
� Bivelenweg, 
� Frans Vangronsvelddreef, 
� Keiberg, 
� Schildstraat (tussen Rode Kruislaan en Messeweg), 
� Steegveld, 
� Bosstraat (tussen Achter het Broek en Bosberg), 
� Tombestraat (tussen Kemkesweg en bebouwing), 
� Broekstraat (vanaf laatste woning tot aan kapel), 
� Hoelbeekstraat (vanaf N2 tot aan eerste woningen), 
� Jonckholtstraat (vanaf rotonde tot eerste woningen)
� Zangerheidestraat
� Damerstraat
� Asdreef
� Bosstraat



Bermen in Engeland



Voorbeeld maaibeheer



Einde


