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Voorwoord
Duurzaamheid heeft in 2016 een plek gekregen in de reguliere prestatiesturing van de
Service Level Agreements (SLA Duurzaamheid) bij Rijkswaterstaat (RWS). Onderdeel
hiervan is het project 'Vitaal Natuurlijk Kapitaal' en als uitvloeisel daarvan maatregel
27: Inzetten assets voor biodiversiteit (thema Bloeiende bermen en biodiversiteit).
Doel van deze maatregel is een afweegkader Natuurlijk Kapitaal te ontwikkelen, die
meerwaarde van gebieden voor biodiversiteit en kansen om de natuurkwaliteit te
verhogen, inzichtelijk maakt. Dit is de aanleiding voor het opstellen van het
BeoordelingsInstrument Ecologische kwaliteit Bermen (BIEB). Binnen genoemd
project worden producten opgesteld en instrumenten ontwikkeld om meer zicht en grip
te krijgen op het spanningsveld tussen optimalisatie van de opbrengsten (o.a.
biomassa, opwekking duurzame energie) enerzijds en verhoging van de
natuurkwaliteit (in termen van biodiversiteit) anderzijds. Binnen RWS wordt daarvoor
een afwegingskader ontwikkeld.
Bureau Waardenburg heeft het BIEB in drie stadia opgesteld. Eerst is een basisversie
van het BIEB opgesteld aan de hand van literatuurbronnen, NDFF-data, RWSgegevens en de kennis van een expert-team (Meijer et al., 2018). Daarbij waren de
bermen van de rijksweg A37, waar concrete plannen zijn voor plaatsing van
zonnepanelen in de bermen, het voornaamste proefobject. Vervolgens is de
basisversie in het veld getest langs de A37 (Boddeke et al., 2018). Aan de hand van
de veldervaringen uit de praktijk is de voorliggende, uitgewerkte versie van het BIEB
opgesteld gericht op een bredere toepassing in wegbermen van het (hoofd)wegennet.
Met het BIEB wordt het mogelijk om de natuurwaarde van bermen op een
vergelijkbare en overzichtelijke manier te bepalen en te presenteren. We hopen dat
RWS met behulp van het BIEB al in een vroeg stadium rekening kan gaan houden
met de actuele- en potentiële natuurwaarden van wegbermen bij ruimtelijke
planprocessen en bij het bepalen van beleid.
De opdracht is uitgevoerd door een projectteam van Bureau Waardenburg:
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding en doel
Rijkswaterstaat heeft behoefte aan inzicht in de verdeling van natuurwaarden binnen
de bermen van rijkswegen bij het maken van keuzes over de functie en inrichting van
wegbermen. Natuurwaarden laten zich echter lastig in een simpel overzicht vangen,
zonder vast te lopen wegens gebrek aan gegevens of juist een te grote diversiteit aan
gegevens.
In het najaar van 2017 is Bureau Waardenburg daarom in opdracht van
Rijkswaterstaat gestart met het opstellen van een beoordelingsinstrument waarmee
de verdeling in natuurwaarden op praktisch uitvoerbare wijze kan worden
weergegeven (Meijer et al., 2018). Daarbij is de A37 in Drenthe, waar plannen zijn
voor plaatsing van zonnepanelen in de berm, als proefobject gebruikt. Vervolgens
heeft Bureau Waardenburg de basisversie van het beoordelingsinstrument in de
praktijk getoetst middels een veldonderzoek langs de A37 in de zomer van 2018
(Boddeke et al., 2018). Hieruit bleek dat het beoordelingssysteem goed bruikbaar is,
maar op een aantal onderdelen verder moest worden gespecificeerd en geschikt
gemaakt voor bredere toepassing.
Het voorliggende rapport is de aangepaste, verder gespecificeerde versie van het
beoordelingssysteem, en heeft de naam BeoordelingsInstrument Ecologische kwaliteit
Bermen (BIEB) gekregen.
Doel
Het BIEB heeft tot doel actuele- en potentiële en natuurwaarden van bermen te
kunnen beschrijven in een beperkt aantal parameters.
Dit vindt op zodanige manier plaats dat de aanpak (en uitkomst) reproduceerbaar is
en op elk willekeurig (rijks)wegtraject toegepast zou kunnen worden. De methodiek is
zo opgesteld dat uiteindelijk automatisering mogelijk is.

1.2

Werking van het BIEB
Het BIEB geeft een beoordeling van de ecologische kwaliteit per hectometer berm
(100 meter lengte, de bermbreedte is variabel) en doet dat in de vorm van 5
kwaliteitsklassen (figuur 1). De linker- en rechterberm (en eventueel de middenberm)
worden afzonderlijk gewaardeerd.
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Figuur 1: Een voorbeeld van de verdeling in kwaliteitsklassen van Rijkswegbermen (bron:
Boddeke et al., 2018).

De kwaliteitsklasse van een bermhectometer wordt bepaald door de mate waarin
punten gescoord zijn voor elk van de 6 parameters (zie tabel 1.2.1) die de
verschillende aspecten van de ecologische kwaliteit bestrijken.
Op kaartmateriaal wordt enkel de uiteindelijke kwaliteitsklasse weergegeven. In de
achterliggende tabel zijn de scores per parameter zichtbaar.
Tabel 1.2.1 Indeling van uit het beoordelingssysteem in parameters, verdeeld over de
categorieën abiotische waarde, biotische waarde en waardering menselijk
handelen.

Abiotische waarde
BB-Bermbreedte

Biotische waarde
VW-Vegetatie & florawaarde

AV-SV-Abiotische-en
structuurvariatie
AL-Achterland

FW-Faunawaarde

Menselijk handelen
BH-beheer

Per parameter is in hoofdstuk 2 beschreven op basis van welke criteria een
hectometer berm een lage- of hoge score krijgt. Zo krijgt een berm zonder zeldzame
plantensoorten een lagere waardering dan een berm met zeldzame plantensoorten en
een brede berm een hogere score dan een smalle berm, aangezien de bredere berm
een grotere potentie heeft voor flora en fauna. In hoofdstuk 2 wordt ook beschreven in
welke mate de aspecten van de ecologische kwaliteit worden afgedekt door het BIEB.
Sommige (deel-) aspecten van de ecologische kwaliteit, zoals invloed van
luchtvervuiling (abiotiek), de betekenis voor bepaalde groepen ongewervelden en
schimmels (biotiek) en de kwaliteit van het uitgevoerde beheer (menselijk handelen)
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kunnen (nog) niet worden meegenomen in het BIEB, omdat de benodigde data
ontbreekt en niet eenvoudig kan worden verzameld (zie verder hoofdstuk 2 voor de
toelichting per parameter).
Om er voor te zorgen dat het systeem niet te ingewikkeld wordt* is gekozen voor een
simpele verdeling in punten die gescoord kunnen worden voor elke parameter,
namelijk 0-1-2 punten. Score 3 wordt alleen toegekend bij concrete aanwezigheid
(verblijfplaats, groeiplaats, mogelijk essentieel leefgebied) van een beschermde dieren/of plantensoort in de berm, of bij aanwezigheid van een zeer brede berm (>50 m).
Deze bermdelen moeten in verband met deze uitzonderlijke waarden binnen een
planproces afzonderlijk beoordeeld worden.
*hoe meer variatie in te scoren punten per parameter, hoe meer definities er nodig zijn
om ze af te bakenen en hoe meer informatie er verzameld moet worden. Meer
definities maken het lastiger om het systeem snel genoeg te begrijpen om het in het
veld toe te passen. Daarnaast is een veel zwaardere onderzoeksinspanning nodig om
de meer gedetailleerdere informatie te verzamelen. In de praktijk zal die
onderzoeksinspanning niet of nauwelijks geleverd kunnen worden. Ook is er een risico
op het ontstaan van een schijnnauwkeurigheid.
De scores voor parameters die te maken hebben met de abiotische waarde (BB, AVSV en AL) geven vooral de potentie van bermen voor natuurwaarden weer.
Om te voorkomen dat de potentie van bermen zwaarder weegt dan de actuele
waarden, worden er één of twee punten van de gesommeerde scores van de
abiotische waarde afgetrokken (zie het voorbeeld in tabel 1.2.2 en de totale tabel 3.1).
Tabel 1.2.2 Drie voorbeelden van berekening van abiotische waarde: van de
gesommeerde scores wordt steeds 1 of 2 punten afgetrokken bij bepaling van de
deelwaardering. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de potentie van de abiotische
waarde te zwaar gaat wegen ten opzichte van de actuele biotische waarde.
Hm
BB
AV-SV
AL
Som
deelwaardering
Berm
Abiotische
Achterland
abiotische waarde
breedte
en
Structuur
waarde
22,3 li

0 punten

1 punten

1 punten

2 punten

1: weinig waardevol

38,5 re

2 punten

0 punten

1 punten

3 punten

2: zeer waardevol

3,1 re

2 punten

2 punten

1 punten

5 punten

3: zeer waardevol

De scores voor de biotische waarde (VW en FW) geven de actuele waarde weer op
basis van concrete waarneming van soorten en vegetaties en in het geval van fauna
ook op basis van inschatting van de geschiktheid van het biotoop. Tabel 1.2.3 geeft
drie voorbeelden van hoe de waardering van drie hectometers uitpakt voor de
biotische waarden. Bij het derde voorbeeld is er een concrete waarneming van een
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beschermde soort bekend uit de berm. Deze hectometer verdient daardoor extra
aandacht.
Tabel 1.2.3 Drie voorbeelden van berekening van Vegetatie- en flora waarde &
Faunawaarde
Hm
VW score
FW score
Som
deelwaardering biotische
vegetatiefauna waarde
waarde
en flora
waarde
22,3 li
0 punt
1 punten
1 punt
1: weinig waardevol
38,5 re
1 punt
2 punten
3 punten
3: zeer waardevol
3,1 re
0 punten
3 punten
3 punten
3: zeer waardevol & Apart
beschouwen i.v.m. FW en/of VW
score 3= beschermde soort
aanwezig

De score voor de categorie menselijk handelen wordt eveneens onvertaald
meegenomen, omdat deze maar uit één onderdeel is opgebouwd (beheer) en
zodoende minder invloed heeft op de totaalscore. Beheer is zeer bepalend voor het
daadwerkelijk voorkomen van soorten.
De scores per hectometer voor abiotische waarden, biotische waarden en menselijk
handelen worden opgeteld tot een eindsom, die vertaald wordt naar een
kwaliteitsklasse van 1 t/m 5 (waarbij 5 ecologisch uiterst waardevol is) (zie
voorbeelden in tabel 1.2.4). Alle behaalde scores en de uiteindelijke beoordeling in de
vorm van een kwaliteitsklasse worden per bermzijde en per hectometer bepaald en
weergegeven in een tabel. Figuur 1 geeft een voorbeeld weer van een kaartweergave.
Tabel 1.2.4 Drie voorbeelden van de vertaling van de som van de scores naar de
Kwaliteitsklasse. De volledige tabel staat in hoofdstuk 3.
BB+AVVW+FW
BH
Som
Kwaliteitsklasse
SV+AL
Biotische
Menselijk
Abiotische

waarde

handelen

0 punt

1 punt

1 punten

2 punten

3 punten

3 punten

1 punt

7 punten

4 punten

4 punten

2 punten

10 punten

waarde
1: ecologisch nauwelijks
waardevol
4: ecologisch zeer
waardevol
5: ecologisch uiterst
waardevol
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1.3

Verantwoording en achtergrond
Het BIEB is het resultaat van een literatuurstudie en deskundigenoverleg (Meijer et al.,
2018) en de ervaringen uit één veldproef (Boddeke, et al., 2018). Hoewel zo goed
mogelijk geprobeerd is om een beoordelingsinstrument te maken dat geschikt is voor
toepassing voor alle snelwegbermen, is niet uit te sluiten dat bepaalde uitzonderingen
en varianten op de parameters niet geheel beschreven zijn.
Om er voor te zorgen dat zo duidelijk mogelijk is hoe voor een parameter kan worden
gescoord, worden de score mogelijkheden in hoofdstuk 2 steeds per parameter nader
beschreven. Voor verdere achtergronden rond de keuze en opbouw van de
parameters waar het BIEB uit bestaat, wordt verwezen naar de eerst opzet van het
BIEB (Meijer et al., 2018).
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2 Beschrijving parameters
In dit hoofdstuk worden de parameters stuk voor stuk besproken, daarbij is de
structuur:
- algemene theoretische beschouwing;
- afbakening van de beoordelingscriteria van de parameter;
- scoremogelijkheden binnen de parameter.
Bij de score-mogelijkheden geldt: er kan 0, 1, of 2 en in enkele uitzonderlijke gevallen
3 punten gescoord worden. Bij het toekennen van een score worden steeds een
aantal mogelijke eigenschappen benoemd die kunnen leiden tot een bepaalde score.
Eérst wordt vastgesteld of de berm voldoet aan de criteria van de bovenste scoremogelijkheid. Deze is bijvoorbeeld: ‘in de berm is een beschermde soort aanwezig->
score 3. De betreffende berm scoort dan 3 punten. Er kunnen dan geen extra punten
worden gescoord als de berm óók scoort voor de volgende score mogelijkheid,
bijvoorbeeld: in de berm zijn twee rode lijstsoorten aanwezig-> score 2. In dit geval
blijft de score uitkomen op 3 punten.
In het geval dat er in de berm echter geen beschermde soort aanwezig is (score 3 niet
mogelijk), moet worden vastgesteld of er wellicht wel 2 rode lijstsoorten aanwezig zijn.
In dat geval worden 2 punten gescoord, enzovoort.
De scoremogelijkheden eindigen steeds met een toelichting van de situaties waarbij 0punten worden gescoord; bijvoorbeeld: er zijn geen beschermde- of rode lijstsoorten
aanwezig-> score 0. De scores worden ingevuld in het bij BIEB behorende excelinvulsjabloon.
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2.1

Parameter BB Breedte Berm
BB - algemene beschouwing parameter Breedte Berm
Aanname is dat een bredere berm meer ecologische functies kan vervullen en/of meer
waarden kan hebben. De plantengemeenschappen in wegbermen zijn veelal
fragmentarisch en weinig verzadigd wat betreft aantal plantensoorten. Naarmate een
berm breder is, neemt de kans toe dat de plantengemeenschappen meer verzadigd
raken (zie Sykora et al., 1993). Ook bij insecten zijn er sterke aanwijzingen dat bij
bredere bermen een grotere soortendiversiteit en soortenaantallen mogelijk zijn
(Reemer & Scheper, 2017).
Naarmate een berm breder is nemen in principe de mogelijkheden om meer
begroeiingstypes van voldoende omvang te realiseren toe. Bij brede bermen is het in
principe ook mogelijk om het beheer binnen de begroeiingstypes meer af te stemmen
op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Zo kan in een brede berm een
volledig hooilandbeheer (maaien, schudden, wiersen) worden uitgevoerd, waarbij het
maaisel goed word afgevoerd.
Ook zijn er bij brede bermen mogelijkheden om in de toekomst meer gefaseerd te
gaan maaien in bredere stroken naast elkaar parallel aan de weg mogelijk. Behalve
een beheer gericht op vegetatiekundige waarden, kan daarmee ook een beheer
gericht op faunistische aspecten uitgevoerd worden (zoals zorgen voor bloeiende
bermen in het gehele bloeiseizoen, laten staan van een strook gedurende het
winterseizoen bedoeld als dekking voor kleine zoogdieren en dagvlinders, of het
creëren van zandige ei-afzetplekken voor hagedissen in heidebermen). De breedte
van de berm is daarmee tevens van belang voor het inschatten van potenties.
Moeten smallere Rijkswegbermen dan worden afgeschreven voor biodiversiteit? Nee,
zeker niet. Ook smalle bermen kunnen betekenis hebben voor zowel bijzondere
planten als bijzondere dieren. Een smalle berm met actuele waarde voor planten en
dieren wordt namelijk gewaardeerd in het BIEB bij parameters VW en FW. De
minimum breedtemaat voor bermen heeft dan ook vooral betrekking op de potentie tot
ontwikkeling van hogere natuurwaarden.
Kader: beperkte mogelijkheden voor ecologisch beheer
Binnen de prestatiecontracten is gebleken dat maatwerk-beheer, zoals gefaseerd
maaibeheer (bij graslanden) en mantel-zoombeheer (bij bosranden) niet of nauwelijks
meer te realiseren is. Sinds het Kader beheer groenvoorzieningen 2013 is bovendien
een versobering van het maaibeheer ingesteld: in principe worden alle grazige
bermen 1x per jaar gemaaid, ook wanneer ze vanuit ontwikkeling van biodiversiteit
gebaat zijn bij 2x per jaar maaien. Dit alles zorgt er voor dat lang niet alle potentie van
bermen benut wordt en er als gevolg van de versobering zelfs natuurwaarden verloren
gaan. De versoberingsmaatregelen worden op termijn heroverwogen, zodat wellicht er
(weer) meer ruimte voor het benutten van potenties ontstaat (mededeling P.J. Keizer,
RWS).
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BB- Bespreking en afbakening beoordeling
De wegbouwkundige en verkeerskundige functie van wegbermen staat voorop, zoals
in de ROA richtlijn is verwoord (RWS, 2017). Daarnaast hebben wegbermen ook een
ecologische functie In het bermbeheer worden drie zones onderscheiden:
bebakeningszone, obstakelvrije zone en de zone daarbuiten tot aan de beheergrens.
Het beheer in de bebakeningszone en obstakelvrije zone is erop gericht dat borden en
reflectorpaaltjes altijd goed zichtbaar zijn. In deze zone wordt ernaar gestreefd de
veiligheidsfunctie en natuurfunctie gelijk op te laten gaan: een korte vegetatie op
schrale bodem heeft een goede draagkracht, gekoppeld aan een hoge natuurkwaliteit.
De bebakeningszone grenst direct aan het asfalt en omvat de strook waar de
hectometerpaaltjes in staan. Hoewel er geen minimumbreedte is voorgeschreven voor
de bebakeningzone, bedraagt deze in de praktijk meestal 1 tot 1,5 meter. De
obstakelvrije zone bestaat in de praktijk veelal uit grazige vegetatie of doorgroeibare
verharding die door een maairegime in stand wordt gehouden (obstakels in de vorm
van bomen en struiken met stamdiameter >8 cm zijn ongewenst). De obstakelvrije
zone is 13 m breed (bij ontwerpsnelheid 120 km/h). Dit is inclusief de vluchtstrook en
de bebakeningszone en betreft in de meeste situaties een strook grazige berm van 10
m breedte (RWS, 2017).
In het geval dat een geleiderail aanwezig is, valt de ruimte achter de geleiderail buiten de
obstakelvrije zone. In principe zijn er dan bij voldoende bermbreedte meer mogelijkheden
zijn voor meerdere begroeiingstypes en gefaseerd beheer (structuurvariatie). Er mogen
immers buiten de obstakelvrije wel opgaande houtachtige vegetaties voorkomen. Hoewel de
aanwezigheid van een geleiderail in principe dus meer mogelijkheden kan bieden, blijft dit in
deze studie buiten beschouwing. De geleiderail kan om diverse redenen geplaatst zijn en
vaak zal de ruimte erachter toch beperkt zijn.

Hoe breder de berm hoe groter het oppervlak dat buiten de obstakel vrije zone ligt. Dit
betekent dat een berm breder dan 10 m een extra waardering zou kunnen krijgen. In
de pilot die binnen de studie 'Visualisering ecologische kwaliteit' is uitgevoerd aan de
A58 (Meijer et al., 1994) bleek dat de waarde van 10 m geen onderscheidende
waarde was. Aanbevolen werd om 15 of 20 m aan te houden, en niet met 10 m te
werken. Er is immers een wezenlijk verschil tussen een berm van ruim 10 meter breed
en één van meer dan 20 meter breed. Wij houden in het BIEB 20 meter aan, omdat bij
die breedte ruimte is voor goed beheerd grasland met betekenis voor vliegende
insecten (vlinders, sprinkhanen, bijen), of meerdere begroeiingstypes met voldoende
omvang om betekenis te hebben voor flora en fauna én tegelijkertijd ecologisch
kunnen worden beheerd. Bijvoorbeeld vanaf kant asfalt 10 m grazige vegetatie naast
10 meter bos. In de huidige praktijk komen mantel-zoomvegetaties niet of nauwelijks
voor in bermen, maar vanaf een breedte van 20 meter zou dit mogelijk moeten zijn,
bijvoorbeeld 4 meter grazige vegetatie, 3 m zoom, 9 m beplanting, 3 m zoom of
werkpad tot beheergrens.
Remer & Scheper (2017) geven aan dat er nauwelijks onderzoek gedaan is naar de
effecten van wegen op vliegende insecten. Het weinige beschikbare (internationale)
onderzoek indiceert dat vliegende insecten vanuit smallere (<5m) bermen relatief vaak

15

verkeersslachtoffer worden of verstoord worden door het opwaaien van de vegetatie.
Remer & Scheper raden daarom af om insectenbeheer uit te voeren bij
rijkswegbermen die smaller zijn dan 5 meter. Vanaf een bermbreedte van 20 meter
lijkt het negatieve effect van het wegverkeer op insecten te verwaarlozen. Voor de
uitvoering van (op snelwegbermen afgestemde vormen van) sinusbeheer is een
breedte van minimaal 15 meter nodig bij beheer met gangbare apparatuur.
Sinusbeheer is een vorm van gefaseerd maaibeheer ten behoeve van met name
dagvlinders. Rijkswaterstaat heeft een pilot uitgevoerd met sinusbeheer langs de N11
(mededeling T. Morel, Rijkswaterstaat). Aandachtspunt is dat het extensievere maaien
van bermdelen niet mag leiden tot verruiging omdat dan bijna gelijktijdig de floristische
en de waarde voor vlinders en vele andere ongewervelden afneemt (mond. med. R.
Van de Haterd, Bureau Waardenburg).
In verkeerslussen, knooppunten, verzorgingsplaatsen en overhoeken zijn soms
bermen aanwezig die breder zijn dan 50 meter. Deze gebieden zijn visueel op kaart
goed te herkennen. Vanuit onderhoud/beheer en veiligheid worden hier vaak andere
keuzes gemaakt en daarmee zijn ze ook eenvoudig uit de dataset (Kern-GIS) te
selecteren. Daarom krijgen deze uitzonderlijk brede bermdelen de hoogste waardering
en tevens de aanbeveling om er afzonderlijk naar te kijken in het planproces.
Voor uitvoering van een volledig hooilandbeheer (maaien, keren, wiersen, oprapen) in
vlakke Rijkswegbermen is met gangbare apparatuur ongeveer 4 meter nodig, waarbij
voor het keren en op regels leggen van het maaisel de meeste breedte nodig is
(mond. med. Dhr. Blom, gebr. Van der Lee).
Daarbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat de bebakeningszone (de eerste
1- tot 1,5 meter) afzonderlijk intensief (4-5x per jaar maaien) beheerd wordt om de
hectometerbordjes zichtbaar te houden. Daarnaast ontvangt de bebakeningszone
afspoelend water van de weg, waarin in de winter veel (strooi)zout kan zijn opgelost.
Aanpassing van het beheer voor ecologie is in de bebakeningszone niet mogelijk.
Netto is er bij een totale bermbreedte van 4 meter dus 2,5-3 meter berm die meer
ecologisch beheerd kan worden.
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BB - de scoremogelijkheden binnen de parameter Breedte Berm
De parameter BB krijgt op grond van de onderdelen bebakeningszone, obstakelvrije
zone en overige bermbreedte een score. Er moet voor de betreffende hectometer uit
één voor de geldende situaties gekozen worden:
•
•
•

•

De berm is breder dan 50 meter (bijvoorbeeld in verkeerslussen, afslagen en in
overhoeken). Score: 3*.
De berm heeft een totale breedte tussen 20 en 50 m vanaf kant wegverharding.
Score: 2.
De berm is =>4m en <-20 m breed. Oftewel een bredere berm waar enige ruimte is
voor ecologische inrichting en beheer, maar niet alles is mogelijk
Score: 1.
De berm is <4m breed. Oftewel een smalle berm, die te smal is voor
hooilandbeheer met reguliere apparatuur Score: 0.
*) Andere situaties met bermen breder dan 50 m komen vrijwel niet voor. De
bermen met score 3 worden in het beoordelingssysteem apart behandeld, ze
krijgen een aparte markering, zie uitleg in H 1. In deze gebieden moeten immers
mogelijk vanuit onderhoud/beheer en veiligheid andere keuzes gemaakt worden.
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2.2

Parameter Abiotische- en Structuurvariatie (AV-SV)
AV - algemene beschouwing Abiotische Variatie
Abiotische omstandigheden vormen de basis voor biodiversiteit in de berm. Daarom
worden abiotische omstandigheden die kenmerkend zijn voor hoge biodiversiteit extra
gewaardeerd. Factoren die niet door beheer en kleine inrichtingsmaatregelen
veranderd kunnen worden (zoals klimaat) worden niet meegenomen in AV. De
neerslag van fijnstof, zware metalen, stikstof, strooizout en luchtwerveling van het
verkeer beïnvloedt eveneens de abiotiek van bermen. Deze invloed is in hoofdzaak
beperkend voor de ontwikkeling van biodiversiteit. Vooralsnog wordt deze invloed niet
meegenomen in het BIEB, omdat bruikbare informatie op wegniveau ontbreekt.
De aanwezigheid van de volgende abiotische omstandigheden wordt extra
gewaardeerd en hierna nader beschreven:
• Zonbeschenen taluds
• Kwel
• Moerassige omstandigheden
• Een voedselarme bodem
Beschrijving en afbakening taluds
De aanwezigheid van reliëf kan tot gevolg hebben dat er meer vegetatietypes en
habitats voor fauna aanwezig zijn omdat er gradiënten ontstaan (droog-nat,
voedselarm/voedselrijk, zuur-basisch). Op het zuiden geëxponeerde taluds hebben de
meeste potentie voor ontwikkeling van een waardevolle soortenrijke grazige vegetatie
(Liebrand, 2016). In natuurgebieden is te zien dat ook microreliëf gepaard gaat met
een grotere biologische variatie, maar vanuit praktisch oogpunt worden voor bermen
alleen taluds met groot oppervlakte meegenomen. Deze zijn goed karteerbaar en zijn
beter bestand tegen maaibeheer met tractoren dan microreliëf.
Taluds hebben een minimale hellingshoek en oppervlakte nodig om mee te tellen
onder de parameter AV-SV. We kiezen voor afmetingen die duidelijk herkenbaar zijn in
het veld en voldoende groot zijn om zo nodig afzonderlijk beheerd te worden. Bij een
deels beplant talud moet de kruidachtige vegetatie tenminste 3 m breed en
onbeschaduwd zijn om een op vliegende, bloembezoekende insecten (vlinders, bijen,
hommels, zweefvliegen etc) gericht beheer te kunnen uitvoeren. Om te bepalen of
zuidtaluds voldoen aan de minimum afmetingen (onbeschaduwde breedte) is een
veldbezoek meestal noodzakelijk.
Een talud voldoet aan alle van de volgende voorwaarden.
• De helling van het talud ligt tussen de 20 en 90 graden en;
• De hoogte tov de vlakke berm/het achterland is minimaal 1 meter;
• De breedte van het talud is minimaal 3 meter;
• De minimale lengte van een talud is 100 meter.
Sloten en greppels hebben vaak ook een droog talud. Deze taluds tellen niet mee in
de beoordeling voor de parameter AV-SV. Indien dergelijke taluds betekenis hebben
voor flora en fauna scoort dat onder de parameters FW en VW.
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Een zonbeschenen talud voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Een zonbeschenen talud heeft een oriëntatie tussen ZO en ZW.
• Een zonbeschenen talud telt als onbeschaduwd indien een aaneengesloten
oppervlakte van 300 m2* geen schaduwwerking heeft van bijvoorbeeld
bomen, bebouwing of geluidsscherm.
*dat wil in de meeste gevallen zeggen dat er over de lengte van de hectometerberm
op het talud een strook van 3 meter breedte onbeschaduwd is.
Beschrijving en afbakening aanwezigheid van kwel
Bij kwel treedt grondwater uit de bodem. In uittredend grondwater is vaak ijzer en kalk
aanwezig, wat bijdraagt aan het ontstaan van relatief voedselarme, kalkrijke
omstandigheden en daarmee het optreden van interessante vegetaties mogelijk
maakt. In sloten vormt een overvloedige aanwezigheid van soorten als holpijp en
waterviolier een indicatie voor de aanwezigheid van kwel.
Met name in West-Nederland kan zoute kwel uittreden. Ook dit levert een afwijkend
en daarmee bijzonder biotoop op. Er kunnen zilte plantensoorten gaan groeien zoals
zilte rus, schorrezoutgras, zeeaster, zeebies en in de sloten zilte waterranonkel en
ruppiasoorten. De aanwezigheid van deze soorten op de oever kan ook het gevolg
zijn van oude zoutafzettingen in de bodem.
Met name aan de voet van grotere taluds, en in laaggelegen graslandjes in afslagen
en knooppunten kan kwel uittreden in de (aangrenzende) graslandvegetaties. Omdat
de wegberm doorgaans net zo hoog of wat hoger ligt dan de omgeving en de
bermsloot drainerend werkt, treedt kwel in bermgraslanden zelden op. Wel kan in
bermen een vochtige vegetatie ontstaan door verdichting, maar in dergelijke slempvegetaties ontbreken kwelindicatoren doorgaans.
Om aanwezigheid van kwel volledig te onderzoeken is een onderzoek met behulp van
peilbuizen en onderzoek naar de chemische samenstelling van het water (o.a. egvmeter) noodzakelijk. Dit voert echter te ver binnen dit beoordelingskader.
Binnen het beoordelingskader wordt kwel enkel op het oog vastgesteld, zodat alleen
de meest opvallende kwel-locaties zullen worden opgemerkt.
Criteria voor op het oog vast stellen van kwel in open water, moeras:
• Er zijn over minstens de helft van de lengte van de sloot kwelverschijnselen
zichtbaar (rode ijzerneerslag en/of kwelvlies op wateroppervlak).
• OF: in sloten zijn holpijp en waterviolier overvloedig aanwezig.
• OF: er zijn zilte soorten aanwezig in slootoever of in de sloot.
• Aanvullend: In twijfelgevallen kan het water geproefd worden op het
zoutgehalte.
Criteria voor op het oog vast stellen van kwel in grasland:
• Onderaan taluds treedt zichtbaar over een lengte van minstens 20 meter
kwelwater (inclusief ijzerneerslag) uit.
• Vochtige graslandjes met ijzerneerslag en kwelvlies zijn omgeven door een
sloot waar ook kwel in te zien is en/of het graslandje is lager gelegen dan de
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•

omgeving. Dergelijke graslandjes zijn vaak begroeid met een vorm van
Dotterbloemhooiland (type EV3, zie parameter Vegetatiewaarde).
Aanvullend (nooit als enige critierium): de zode van graslandjes met kwel is
vaak kapotgereden door de zware maaimachines.

Beschrijving en afbakening ecologische oever en moeras
De bermsloten en greppels zelf vallen buiten het beoordelingssysteem, omdat
Rijkswaterstaat deze samen met de aanliggende grondeigenaar beheert en ze over
het algemeen onder de schouw van waterschappen vallen. Ze kunnen een
waardevolle watervegetatie bevatten.
Ecologische oevers en moeraszones zijn meestal met een ecologisch doel aangelegd
en duidelijk in het veld te herkennen. Ze vallen buiten de regulier beheerde bermsloot
en omvatten een deel boven de waterlijn (droog, vochtig) en op/onder de waterlijn
(nat). Beschoeiing ontbreekt vaak, maar kan aanwezig zijn. Een ecologische oever
heeft doorgaans een geleidelijk aflopend talud, maar kan ook een terrasvorm hebben.
De diepte van de grondwaterstand in het droge deel is af te lezen aan het
slootwaterpeil.
Er kunnen verschillende vegetaties aanwezig zijn, maar vegetatie kan ook (nog)
ontbreken (de vegetatie zelf wordt bij VW gewaardeerd): een drijfbladvegetatie,
helofytenvegetatie, al dan niet gemengd met moerasplanten, drijflagen door
moerasplanten (bijvoorbeeld gele waterkers, moerasvergeetmijnietje, kragges
(bijvoorbeeld rietpollen met waterscheerling en zegges), grote lisdodde, nat
wilgenstruweel, wilgen- elzen- en berkenbroekbos.
Er is sprake van een ecologische oever of moeras als:
• Of: oever heeft talud dat 1 op 3 (1:3) is of flauwer. Het totale talud is ≥3 meter
breed, waarbij het vochtige* deel ≥2 meter breed is.
• Of: er is een aan de oever grenzende of losstaande permanente vlakke
moeraszone** aanwezig, ≥2 meter breed, al dan niet aansluitend op een
watergang.
• En: in de natte oever of natte moeraszone is eventueel water ≤30 cm diep.
• En: de grondwaterstand in het eventuele vochtige landdeel is ≤20 cm
beneden het maaiveld;
• Drijvende kragges of veenmosvegetaties op dieper water tellen ook mee als
moerasvegetatie.
*vochtige delen van de droge oever liggen tot circa 20 cm boven de
grondwaterspiegel.
**een moeraszone heeft vochtige delen en/of water dat tot circa 30 cm diep is. Dieper
water telt alleen mee als deze voor >75% begroeid is door helofyten of moeraskruiden
(watervergeetmenietje, gele waterkers, krabbenscheer etc; er zijn geen
drijfbladplanten als gele plomp en geen ondergedoken waterplanten).
Beschrijving en afbakening schrale bodem
Als gevolg van bemesting in de landbouw en uitstoot van verkeer en industrie zijn veel
bodems in Nederland vermest, wat er aan heeft bijgedragen dat de oorspronkelijke
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aan voedselarme omstandigheden aangepaste vegetatie (en fauna) zeldzaam
geworden is. Het is daarom zaak om de wegbermen, waar schrale bodems aanwezig
zijn, extra te waarderen. De aanwezigheid van een schrale bodem zou strikt genomen
moeten worden vastgesteld door middel van een bodem(chemisch) onderzoek.
Omdat dat dit te ver voert binnen het BIEB wordt de aanwezigheid van vegetaties die
indicatief zijn voor schrale bodems gebruikt. De volgende vegetatietypen en hun
bijbehorende afkorting volgens de systematiek van Keizer (2008) zijn indicatief voor
de aanwezigheid van (zeer) schrale omstandigheden:
• Bermen met Gladde witbol en havikskruiden EZ1
• Zandblauwtje-biggenkruidberm EZ3
• Stuifzand EZ4
• Heischraal grasland EZ5
• Heide EZ7
• Jong dennenbos (opslag op heide) AZ8
• Oud dennenbos EZ8
Bovengenoemde types staan vooral op relatief zure voedselarme bodems. Er is een
reeks van vegetatietypes die op zure- en op meer gebufferde bodems staan en zowel
voedselrijke als voedselarme varianten kennen. Het gaat om:
Dotterbloemhooiland EV3,
Soortenrijke oever EV1,
Glanshaverhooiland op schrale bodem
Bloemrijke glanshaverhooilanden EK2.
Daarnaast zijn er zeer zeldzame vegetaties die niet onder een vegetatietype vallen
(omdat ze niet of nauwelijks in de berm te vinden zijn) en eveneens staan voor schrale
omstandigheden.
Bij het aantreffen van vegetaties waarvan vermoed wordt dat het gaat om een schrale
vegetatie wordt het volgende aanbevolen:
• Maak een beschrijving (en foto’s) van de vegetatie en (vermoedelijke)
bodemsamenstelling en waterhuishouding. Deze dient als aanvullende
informatie bij twijfel.
• Maak een vegetatieopname (Braun-Blanquetschaal; 1x20 m bij oevers en
zoomvegetaties, 3x3 m bij grazige en ruige vegetaties, 10x10 m bij bos) van
een representatief deel van de vegetatie in het programma Turboveg (zie
https://www.synbiosys.alterra.nl/turboveg/). Vervolgens kan Turboveg de
Ellenbergindicatiewaarde voor stikstof (N) bepalen. Deze is indicatief voor de
algehele voedselrijkdom van de vegetatie (Schaffers, 2001).
• Opnames met een Ellenberg-N-score tot 5 gelden als schraal (gebaseerd op
de resultaten van meetnet bermflora rijkswegen) en kunnen meetellen onder
AV-SV.
• Bij twijfelgevallen kan aan de hand van de opname en de beschrijving door
een vegetatiekundige bepaald worden of het om een schrale vegetatie gaat of
niet.
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SV - algemene beschouwing StructuurVariatie
Onder structuurvariatie wordt hier verstaan de variatie in begroeiingstypen in de
dwarsrichting (haaks op de weg-as). Uitgegaan wordt van de hypothese dat naarmate
er meer variatie in bermstructuur is, er een hogere diversiteit aan organismen kan zijn
en daarmee een hogere ecologische kwaliteit. Echter, de aanwezigheid van
meerdere structuren is niet altijd wenselijk. Met name als de kruidachtige vegetatie
een hoge ecologische waarde vertegenwoordigt, kan het voorkomen van een
houtachtige vegetatie juist niet wenselijk zijn (in geval van een schrale bodem wordt
de bemesting via bladafval als ongewenst beschouwd en beschaduwing kan voor
insecten en planten nadelig zijn). Ook de breedte van de aanwezige vegetatiestroken
speelt een rol; in smalle bermen kan het voorkomen van meerdere structuren (stroken
naast elkaar) nadelig zijn voor de ontwikkeling van botanisch waardevolle kruidachtige
vegetaties binnen elke strook. Verder geeft een verruigde vegetatie weliswaar meer
structuur maar minder ecologische kwaliteit, afgemeten aan planten- en
insectensoorten. Daarom zijn minimummaten gedefinieerd.
Het betreft dus structuur in begroeiing. Een perceel met grazige vegetatie met daarin
hoogteverschillen of taluds, maar met één beheertype, vertoont dus geen variatie in
de parameter StructuurVariatie. De aanwezigheid van (droge)watergangen levert wel
structuurvariatie op, maar dit is in de praktijk zo veelvoorkomend dat besloten is om
het alleen te laten meetellen als er ook een substantiële moeras/oevervegetatie
aanwezig is.
Variatie binnen de grazige vegetatie door verschillende maairegimes leidt tot
structuurvariatie. Dit is met name voor insecten en kleine zoogdieren van belang.
Deze variatie wordt gewaardeerd onder de parameter Beheer (BH).
Variatie in de lengterichting (binnen een wegvak van 1 hectometer) blijft buiten
beschouwing.
De parameter 'StructuurVariatie' heeft de volgende bouwstenen:
• Beheertype:
- grazige vegetatie:
- ruigte;
- bosje/singel;
- heide-achtige vegetatie.
- moerasvegetatie
- N.B. vrijstaande bomen blijven buiten beschouwing
Momenteel zijn er vrijwel geen zomen en mantels aanwezig in Rijkswegbermen, maar
wanneer deze alsnog gerealiseerd worden, tellen ze mee in de
StructuurVariatiebepaling.
- zoom;
- mantel;
• Variatie:
- in hoeverre zijn er verschillende beheertypen aanwezig?;
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- heeft een beheertype minimumomvang gezien de breedte van de stroken; als
minimum breedte geldt 5 meter, uitgezonderd sloten. Die krijgen geen
minimummaat.
- beheertype heeft goede omvang gezien de breedte van de stroken: daarvan is
bij mantel-zoomvegetaties, ruigtestroken, oevers en moeras sprake van 8
meter breedte. Goede ontwikkeling bij grasland, heide en bos is mogelijk
vanaf circa 20 meter breedte.
- als er een geluidswal, faunaraster of vangrail aanwezig is in een grazige berm
dan telt bij grasland de breedte van de breedste strook.
- als er een geluidswal, faunaraster of vangrail aanwezig is in een bosvegetatie,
dan telt de breedte inclusief kunstwerk mee.
Opmerking: uniforme situaties kunnen een zeldzamer vegetatietype hebben. Deze
situaties krijgen in deze parameter AV+SV een lage waardering, maar zullen in de
parameter VW wel hoger scoren.
AV+SV - de scoremogelijkheden binnen de parameter Abiotische variatie +
Structuurvariatie:
De volgende scores kunnen per hectometer worden toegekend aan een berm:
• In de betreffende hectometer zijn zeldzame abiotische omstandigheden aanwezig
(kwel, ecologische oever/moeras, schrale bodem, zonbeschenen zuidtalud, zoals
gedefinieerd in de beschrijvingen). Score: 2
• In de betreffende hectometer zijn twee beheertypen met een goede omvang*
aanwezig Score: 2
• In de betreffende hectometer één beheertype met goede omvang aanwezig én is
=>1 beheertypen van voldoende omvang. Score: 1
• In de betreffende hectometer zijn drie of meer beheertypen van voldoende
omvang* aanwezig: Score: 1
• In de betreffende hectometer zijn twee beheertypen van voldoende omvang én een
beschaduwd talud aanwezig: Score: 1
• Over 100% van de lengte van de betreffende hectometer zijn twee of minder dan
twee beheertypen van voldoende omvang aanwezig. Score: 0
*’goede’ en ‘voldoende’ omvang wordt in de toelichting beschreven.
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2.3

Parameter AL Achterland
AL - algemene beschouwing
Nb. vooraf: de betekenis van de wegberm als onderdeel van het ‘dagelijkse’
leefgebied van soorten wordt gewaardeerd onder Faunawaarde (FW) en Vegetatie- en
florawaarde (VW).
Welke betekenis heeft de weg en zijn berm voor de natuurwaarden van het
achterland? We onderscheiden vier aspecten, die hier onder worden beschreven. Van
de vier aspecten kunnen er twee daadwerkelijk worden meegenomen in de
waardering:
1) De weg(berm) als obstakel
Wegen vormen in de eerste plaats barrières, die leiden tot versnippering van
populaties en soms ook van leefgebieden van individuele soorten.
Migrerende fauna kan op de weg eindigen als faunaslachtoffer en de berm kan in
sommige gevallen een aantrekkelijk leefgebied lijken voor fauna, die vervolgens door
ongeschikt beheer of als gevolg van het verkeer overlijdt (de berm als ‘ecologische
val’). De omvang en het effect van faunaslachtoffers op populaties is bij enkele grotere
diersoorten enigszins bekend (zoals das, ree, wild zwijn, gewone pad). De omvang en
het effect van wegen op populaties en individuen van ongewervelden en planten is
nauwelijks bekend (zie o.a. Reemer & Scheper, 2017). De belangrijkste obstakels
zouden benoemd en opgelost moeten zijn middels de uitvoering van
faunamaatregelen in het kader van het meerjarenplan ontsnippering (MJPO).
Daarnaast zijn er op veel plaatsen meer lokale ontsnipperende maatregelen getroffen.
Deze maatregelen kunnen de obstakelwerking verminderen en lokaal zelfs oplossen.
Het bepalen van de obstakelwaarde van de berm voor fauna vergt een complexe
landschapsanalyse die te ver voert om deel te laten uitmaken van het BIEB.
De (resterende) obstakelwerking van wegen wordt vanwege een gebrek aan
gegevens niet afzonderlijk meegenomen in de factor AL.
2) De weg(berm) als corridor voor dispersie
De berm kan een belangrijke corridorfunctie hebben in de dispersie van soorten. Een
corridor is een terrein waar een soort zich langs kan bewegen, maar die verder geen
essentiële betekenis heeft als foerageergebied of (vaste rust- en) verblijfplaats. Onder
dispersie verstaan we de bewegingen van met name subadulte fauna en
plantenzaden ‘op zoek’ naar een eigen territorium/groeiplaats. Dispersie is nodig om
inteelt tegen te gaan binnen populaties en om niet- of niet volledig bezette gebieden te
(her)koloniseren.
Daarbij kan gedacht worden aan het vervoer van plantenzaden en insecten via het
verkeer, dieren en maaimachines, of het passeren van de weg door marters via een
faunapassage.
Het belang van de berm als parallelle dispersiecorridor ten opzichte van alternatieven
in de omgeving is onvoldoende bekend en is niet vast te stellen zonder uitgebreide
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studie op landschapsschaal en wordt daarom niet meegenomen in de factor
achterland.
Waarschijnlijk is vooral dispersie dwars op de weg via faunapassages, viaducten,
kanalen en bruggen van belang voor populaties. De aanwezigheid van een
faunapassage of anderszins passeerbaar kunstwerk dwars op de weg wordt daarom
gewaardeerd in de factor achterland.
3) De bijdrage van weg(berm) aan de staat van instandhouding van populaties in het
achterland.
In monotone landbouwgebieden en verstedelijkte gebieden zou het deel van de lokale
populatie dat leeft in de berm er in theorie aan kunnen bijdragen dat de gehele
populatie in de regio nog nét voldoende robuust blijft voor overleving op langere
termijn. Het bermleefgebied draagt in zo’n geval bij aan de gunstige staat van
instandhouding. Dit zou met name kunnen spelen voor planten en ongewervelden. Er
is geen onderzoek bekend dat deze betekenis voldoende specificeert.
Doorgaans wordt de berm vooral bevolkt door vrij algemene soorten die ook in natuurarme omgevingen nog op diverse andere plaatsen te vinden zijn.
In meer uitzonderlijke gevallen kan de berm een laatste toevluchtsoord vormen voor
een verder (in de regio) vrijwel uitgestorven soort. Ook hier moet vooral gedacht
worden aan planten en ongewervelden. De aanwezigheid van zeldzame soorten in de
berm wordt gewaardeerd via de parameters FW en VW, waarbij gewerkt wordt met
landelijke zeldzaamheid/mate van bedreiging via de beschermde- en Rode
lijstsoorten. De bijdrage van de wegberm in het kader van de regionale staat van
instandhouding wordt niet meegenomen in de parameter Achterland.
4) Wegberm en natuurgebieden
Is het positief of negatief als een berm grenst aan een natuurgebied? Vanuit de berm
gezien wel; vanuit het natuurgebied kan de berm bevolkt worden via zaden en dieren.
Vanuit het natuurgebied gezien zal de aanwezigheid van de weg zelf vooral negatief
kunnen zijn, maar de aanwezigheid van een bredere wegberm kan positief zijn omdat
deze een betere buffer vormt tegen de weg zelf dan een smalle berm.
Omdat het behoud van de actuele natuurwaarde in de vorm van een natuurgebied van
groot belang is voor het behoud van biodiversiteit en eventuele herkolonisatie van
momenteel ongeschikt terrein, krijgt een wegberm langs een natuurgebied eerder een
hoge score dan een wegberm langs een niet-natuurgebied.
De potentiele waarde van een berm in een niet-natuurgebied wordt minder
gewaardeerd omdat deze over het algemeen minder is dan die van natuurgebieden.
AL - de scoremogelijkheden binnen de parameter
Volstaan is met een meer globale uitwerking met betrekking tot de parameter
Achterland, gebruik makend van de volgende bouwstenen:
omschrijving achterland:
-a- achterland bestaat uit intensief landbouwgebied / industriegebied / stedelijk
gebied; samengevat als ‘niet-natuurgebied’.
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-b- achterland bestaat uit natuurgebied.
omschrijving bermen:
-c- berm heeft (naar verwachting) hogere natuurwaarden* dan die in het achterland
(niet-natuurgebied);
-d- berm heeft naar verwachting) lagere natuurwaarden* dan die in het achterland
(natuurgebied);
-e- berm is van betekenis t.o.v. achterland in de zin van een potentiële corridorfunctie
(intuïtief, vanwege mogelijkheden voor faunavoorzieningen, vanwege bomenrij
als schakel in omgeving).
-f- berm is reëel van betekenis t.o.v. achterland als concrete corridor,
faunavoorzieningen zijn aanwezig en functioneren daadwerkelijk, knelpunten in
ecologische infrastructuur (lijken te) zijn opgelost.
*Natuurgebied heeft meestal meer waarde dan een berm tenzij:
• het natuurgebied omvat voor 80%> monotoon naaldbos en de berm bestaat
uit heide, heischraal grasland of stuifzand.
• de in de berm aangetroffen zeldzame vegetatietypes (vegetaties die gelden
als ‘eindbeelden’) komen alléén in de berm voor en niet in de omgeving
(uurhok, 5x5 km) en het is niet aannemelijk (luchtfoto, NDFF, eventueel
veldbezoek) dat er zich in het natuurgebied vegetaties van vergelijkbare
waarde bevinden.
• de berm een vergelijkbare vegetatie heeft als het natuurgebied, maar de berm
groter is dan het natuurgebied.
• de berm heeft betekenis voor meer beschermde faunasoorten dan het
natuurgebied, of er is in de berm een landelijk uiterst zeldzame soort
aanwezig (verblijfplaats, essentieel leefgebied) die niet voorkomt in het
natuurgebied.
Passeerbare kunstwerken en vleermuis-hopovers
Een watergang die middels een brug of duiker door de snelweg gepasseerd wordt
maakt passage door vissen en vleermuizen mogelijk. Indien er parallel aan de
watergang wegen lopen, kunnen mobiele grondgebonden soorten ook met enige
regelmaat de snelweg kruisen. Bij een tunnel (alleen een weg) kunnen alleen
landdieren de weg passeren. Indien er opgaand groen, begroeide oeverzone of
stobbenwallen aanwezig zijn onder de brug of viaduct kunnen ook vaak minder
mobiele soorten de weg passeren.
Een viaduct waarvan het talud aan beide zijden van de weg begroeid is met opgaande
beplanting kan geschikt zijn voor passage door vleermuizen en grondgebonden fauna.
In sommige gevallen kunnen vleermuizen ook de weg passeren op die plaatsen waar
aan beide zijden van de weg een laanbeplanting eindigt. Dit betreft dan een
zogenaamde vleermuis-hopover.
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Dit levert de volgende score mogelijkheden op:
AL - de scoremogelijkheden binnen de parameter Achterland
• achterland niet-natuurgebied én
- een kunstwerk (kanaal, tunnel, brug) of beplanting heeft een potentiële
,
corridorfunctie voor beschermde soort(en) dwars op de weg:
score 2
- er is een faunapassage aanwezig:
score 2
- berm heeft gelijke of hogere waarden dan achterland:
score 1
- berm heeft lagere waarden dan achterland:
score 0*
• achterland natuurgebied én
- een kunstwerk (kanaal, tunnel, brug) of beplanting heeft een potentiële
,
corridorfunctie voor beschermde soort(en) dwars op de weg:
score 2
- of er is een faunapassage aanwezig:
score 2
- of berm heeft gelijke of hogere waarden:
score 2
- berm heeft lagere waarden:
score 1*

,

,

De minimale score is hier 0 (berm heeft lagere waarden dan achterland nietnatuurgebied), de maximale score is 2 (berm heeft gelijke of hogere waarden dan
natuurgebied of heeft gelijke of hogere waarden dan achterland en is een potentieel
leefgebied/foerageergebied en/of corridor). Dat de berm hogere waarden heeft dan
het aangrenzend natuurgebied zou met name door aanwezigheid van schrale
bermvegetaties gemotiveerd moeten worden. Deze situaties zullen zeldzaam zijn.
Aangenomen is dat een middenberm voor fauna in de meeste gevallen geen
corridorfunctie heeft of zou moeten hebben (faunaverkeersslachtoffers zijn
ongewenst). Daarom krijgt een middenberm altijd score 0 op de parameter AL.
Overigens worden middenbermen door RWS niet onderzocht op flora en fauna.
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2.4

Parameter VW Vegetatie- en Florawaarde
VW - algemene beschouwing
Vegetatiewaardering
Voor de parameter VW wordt de bermvegetatie in het veld ingedeeld aan de hand van
de vegetatietypes uit 'Overzicht van de vegetatie langs Rijkswegen' (Keizer, 2008). In
het boekje zijn vegetaties onderverdeeld in twee groepen: de minder waardevolle
‘actuele beelden' en de waardevollere ‘eindbeelden.’ De vegetatietypes zijn in het
boekje aan de hand van enkele bloeiende soorten beschreven. Ze dienen te worden
gekarteerd door het turven van in het boekje genoemde kenmerkende soorten. Dit is
een te intensieve methode in het kader van het BIEB. Voor het begrenzen van
vegetaties in het veld is echter een uitwerking noodzakelijk. Daarnaast zijn er soms
zeldzamere vegetaties in bermen aanwezig die in het geheel niet aan een type te
koppelen zijn.
De vegetatietypes uit Keizer (2008) zijn daarom nader gedefinieerd in de vorm van
een typologie. De typologie is uitgewerkt aan de hand van vegetaties die langs de A37
zijn aangetroffen en vormt een bij BIEB horend los excelbestand. Voor vegetatietypes
die niet langs de A37 zijn aangetroffen moet de typologie nog verder worden
uitgewerkt.
De typologie beschrijft welke soortensamenstelling en bedekking kenmerkend zijn
voor een bepaald type en wat de eventuele grenswaarden zijn ten opzichte van
vergelijkbare types. Op die manier is bijvoorbeeld de grens tussen een actueel beeld
en een eindbeeld concreter te maken.
De vegetatietypes voor bermbosjes worden in de typologie opgesplitst naar
waardevolle en niet waardevolle bosjes op basis van soortensamenstelling en
ouderdom van het bos.
Voor een eerste inschatting kunnen de vegetatiekarteringen gebruikt worden die ter
voorbereiding van het groenbeheerplan zijn uitgevoerd, waarin de beheertypes staan
aangegeven. Omdat beheertypes vaak meerdere vegetatietypes bevatten, geeft de
vegetatiekartering echter onvoldoende inzicht in het voorkomen van vegetaties.
De vegetatieopnamen van het Meetnet Bermflora vormen een beperkte steekproef die
voor de bermdelen waar het PQ (Permanent Quadraat; de locatie waar om de vier
jaar de vegetatieopname wordt herhaald) in ligt een indicatie geeft van de
soortensamenstelling. Het aantal PQ’s per wegtraject is echter te beperkt om er
voldoende dekkende kennis uit te halen. De NDFF kan wellicht aanvullende informatie
leveren, al zal het aantal waarnemingen in wegbermen naar verwachting minimaal
zijn, omdat bermen niet openbaar toegankelijk zijn.
Flora waardering
Behalve aan de (abstracte) vegetatietypes wordt ook waarde gehecht aan het
voorkomen van bijzondere plantensoorten. De aanwezigheid van bijzondere
plantensoorten leidt tot extra waardering van een bermvak. We definiëren planten als
bijzonder wanneer ze bedreigd zijn (sterk zijn afgenomen) volgens de rode lijst, of
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wanneer ze landelijk zeldzaam zijn. Zeldzaamheid wordt uitgedrukt in de
uurhokfrequentieklasse 1990 (UFK-90), waarbij soorten in UFK-90 klasses= 1 tm 5 als
zeldzaam gelden, uitgezonderd exoten, zoals bezemkruiskruid). De UFK-90 klasses
zijn terug te vinden in de database ‘hogere planten,’ onderdeel van BIO.MDB en
verkrijgbaar via het CBS. De UFK-90 zijn in 1990 vastgesteld en net als KFK
(kilometerhokfrequentievoorkomen) nogal oud. Bij gebrek aan recentere informatie
worden deze gegevens hier gebruikt.
In de meeste gevallen zal de flora-vegetatiewaarde in het veld moeten worden
bepaald, omdat voldoende gedetailleerde informatie meestal ontbreekt.
In de voorbereidende fase kunnen de volgende bronnen voor een bepaald wegtraject
worden gebruikt:
- (periodieke) inventarisatie wettelijk beschermde soorten uitgevoerd voor RWS;
- opnamen Meetnet Bermflora (meestal per 2-4 km een opname beschikbaar);
- NDFF;
- anekdotische informatie vanuit het betreffende wegendistrict.
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VW - de scoremogelijkheden binnen de parameter
Op grond van de zeldzaamheid van (actueel aanwezige) vegetatietypes en soorten
worden de volgende onderstaande scores toegekend, waarbij de vegetaties over
tenminste 50% van de lengte of oppervlakte van betreffende hectometer aanwezig
zijn:
•

Er komen één of meer wettelijk beschermde soorten voor, ongeacht zeldzaamheid
van het vegetatietype. Score: 3**
• De vegetatietypen zijn vrij zeldzaam, zeldzaam, of zeer zeldzaam, er komen ≥3
bijzondere plantensoorten voor (UFK 0 t/m 5, uitgezonderd exoten als
bezemkruiskruid), en/of er zijn één of meer Rode lijst-soorten aangetroffen, of het
betreft oud bos;*** uit floristisch oogpunt als zeer waardevol beschouwd. Het
betreft de eindbeelden (E-typen) die in Keizer (2008) als waardevol zijn
gekenmerkt: EZ 1, EZ 2, EZ 3, EZ 4, EZ 5, EZ 7, EK 2, EK 3, EV 1, EV 2, EV 3, EV
4: Score: 2
• De vegetatietypen zijn vrij algemeen of matig algemeen, er komen één à twee
bijzondere plantensoorten voor (UFK 0 t/m 5, uitgezonderd exoten als
bezemkruiskruid), er zijn geen beschermde plantensoorten noch Rode lijst-soorten
aangetroffen; uit floristisch oogpunt als waardevol te beschouwen. Het betreft de
actuele beelden (A-typen) die als minder algemeen, matig soortenrijk zijn
gekenmerkt: AZ 1, AZ2, en de eindbeelden (E-typen) EZ 6, EK 1, en
waardevolle*** varianten van bermbosjes: EZ 8, EZ 9, EK 3 in Keijzer (2008).
Score: 1
• De vegetatietypen zijn zeer algemeen of algemeen, er zijn uitsluitend algemene
(UFK 8-9 ) en vrij zeldzame (UFK 6-7) plantensoorten voor, geen beschermde
soorten noch Rode lijst-soorten aangetroffen, uit floristisch oogpunt is het bermvak
weinig waardevol. Het betreft de actuele beelden (A-typen) die in Keizer (2008) als
algemeen zijn gekenmerkt: AZ 3, AZ 4, AZ 5, AZ 6, AZ 7, AZ 8, AK 1, AK 2, AK 3,
AV 1 en bermbosjes EZ 8, EZ 9, EK3 zonder bijzondere waarde***. Score: 0
*) De bermen met score 3 worden in het beoordelingssysteem apart behandeld, ze
krijgen een aparte markering en er wordt geen eindscore over alle parameters
bepaald, zie uitleg in hoofdstuk 1. De aanwezigheid van beschermde soorten
noodzaakt de bermbeheerder tot speciale maatregelen.
*** Waardevol bos: aanwezigheid van =>vier soorten boskruiden, lianen,
stinzeplanten, aanwezigheid van veel dood hout en/of boomholtes. Oud bos
aanwezigheid van bos ouder dan 100 jaar, zie typologie en de excellijst met
bossoorten.
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2.5

Parameter Faunawaarde (FW)
FW - algemene beschouwing
De wegbermen kunnen een compleet leefgebied vormen voor individuen van diverse
diersoorten. Ook kunnen de wegbermen een essentieel onderdeel van een leefgebied
van die individuele dieren vormen. Bijvoorbeeld wanneer de berm gebruikt wordt als
corridor, voedselbron, schuilplaats of rustgebied. De functie als dispersiecorridor voor
populaties wordt gewaardeerd onder de parameter Achterland (AL).
In de studie Hacoberm I, II en III (Eupen, M. van & J.P. Knaapen, 2000a, 2000b en
Eupen, M. van, et al., 2000) is literatuuronderzoek gedaan naar de betekenis van
bermen voor diverse faunagroepen. Schaffers et al., 2006, Raemakers et al., 2003 en
Noordijk, 2009 hebben de betekenis van bermvegetaties voor vegetatie en
ongewervelden in relatie tot het beheer onderzocht. Reemer en Scheper, 2017
hebben een literatuur onderzoek gedaan naar de effect van bermbreedte op het
voorkomen van bestuivende insecten.
De huidige opvatting is dat (de kwaliteit van) het aanwezige vegetatietype als
maatgevend voor de kansen voor fauna moet worden gezien. Vervolgens is
bermbreedte bepalend.
Beschermde fauna: het bermareaal van RWS is onderzocht op het voorkomen van
wettelijk beschermde soorten, uitgezonderd vogels en vleermuizen. Deze
inventarisatie wordt in principe periodiek herhaald in gebieden die geselecteerd zijn op
habitatgeschiktheid, conform een protocol van BIJ12 (zie o.a. Godschalk, 2017). De
aangetroffen wettelijk beschermde soorten worden in de NDFF ingevoerd. De
resultaten zijn grotendeels gepubliceerd.
Bij het inschatten van de betekenis van de berm voor fauna worden in eerste instantie
data uit de NDFF gebruikt. Het geniet de voorkeur om daarbij vooral te kijken naar
aanwezigheid van waarnemingen tot een afstand van 3000, 700 en 75 meter van de
berm aan beide zijden van de weg. De onderverdeling in afstanden maakt het
verwerken van de vaak enorme berg data beter mogelijk.
Gedachte hierbij is de gedachte dat de NDFF-gegevens uit de 3000 meter grens een
redelijk complete soortenlijst opleveren van de regio. Bij 700 meter grens kan de
ligging van de waarnemingen indicaties geven van de plekken waar fauna het meest
waarschijnlijk bij de berm komt. De 75 meter lijst vormt een extra waarschuwingslijst
voor locaties waar in de berm extra gezocht kan worden naar sporen of concrete
dieren. Uiteraard moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van soorten
in bermen, die niet uit de NDFF-analyse komen. Biotoopgeschiktheid en regionale of
zelfs landelijke verspreidingskennis blijven daarom van belang.
Het inschatten van de betekenis van wegbermen voor fauna vindt thans plaats op
basis van best professional judgement, maar kan op termijn wellicht (deels)
geautomatiseerd worden middels de kansenkaarten, die door BIJ12 op basis van de
NDFF worden ontwikkeld (zie kader ‘het geautomatiseerd bepalen van faunawaarde’).
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Hoe langer de periode waaruit data uit de NDFF opgevraagd worden, hoe meer data,
uiteraard. Dit kan (in combinatie met grote buffer) echter een beeld opleveren wáár de
meeste waarnemingsinspanning is geweest. Ook is van belang dat vrijwilligers (die via
Waarneming.nl en Telmee.nl data aan de NDFF leveren) i.h.a. niet langs de
rijkswegen zullen inventariseren (flora) en bij fauna (m.n. vogels) misschien
onbetrouwbare locaties doorgeven omdat ze mogelijk vanuit de auto scoren.
Overigens kan met de NDFF ook een kaartbeeld gegenereerd worden van de
waarnemingsintensiteit.
Gelet op de ruimtelijke ontwikkelingen rondom rijkswegen en de vaak schaars
beschikbare data, wordt geadviseerd data uit een periode van maximaal 5-10 jaar te
gebruiken.
Relevantie voor bermareaal:
- De aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten, Rode lijst soorten, binnen een
bermobject levert een extra waardering in het beoordelingssysteem.
- De berm is geschikt voor een beschermde- of rode lijstsoort die gezien zijn
landelijke, regionale of lokale verspreidingsbeeld en mate van mobiliteit ook de
berm kan bereiken. Het vervullen van deze functies wordt middels een veldbezoek
ingeschat.
- Extra aandacht dient gegeven te worden aan de betekenis van faunapassages,
tunnels, kanalen en viaducten (oa als vleermuishopovers) als corridor binnen het
dagelijkse leefgebied van met name vleermuizen en dassen.
Het geautomatiseerd bepalen van faunawaarde (FW) en de waarde ten opzichte
van het achterland (AL)
De relevantie van de berm als leefgebied en dispersiecorridor wordt mede bepaald
door de dispersiemogelijkheden van soorten. In het project Hacoberm (Van Eupen &
Knaapen, 2000a) is hier literatuuronderzoek naar gedaan. Tegelijkertijd is de
ecologische infrastructuur van belang. In hoeverre vormen de wegbermen een
onderdeel van deze ecologische infrastructuur, en voor welke soortgroepen dan wel?
In Hacoberm is gekeken naar de volgende soortgroepen: kleine zoogdieren, reptielen,
amfibieën, sprinkhanen en krekels, dagvlinders, (loop)kevers. Voor kleine zoogdieren,
reptielen en amfibieën werd gesteld dat het relatief grote soorten zijn waarover veel
bekend is en waarmee dispersie simulaties zijn uitgevoerd. Deze groepen vertonen
migratie en dispersie op een schaalniveau dat zich nog net laat vertalen naar kaarten
van begroeiingstypen. De ontwikkeling van een Decision Support System (DSS) is
stopgezet omdat de materie te complex bleek. In de huidige tijd worden
kansenkaarten ontwikkeld (kansenkaarten in de NDFF op km-hok-niveau. Deze zijn
vooralsnog te grof om gebruikt te kunnen worden. Er worden inmiddels geleidelijk aan
steeds kleinschaligere en meer precieze kansenkaarten ontwikkeld (bijvoorbeeld de
vleermuiskansenkaart Waterland-Zaanstreek door Bureau Waardenburg). Uiteindelijk
zal het naar verwachting mogelijk worden om een belangrijk deel van de potentiële
waarde van een berm met behulp van kansenkaarten te bepalen.
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Bermfaunabiotopen
Bij de inschatting van de Faunawaarde (FW) moet de betekenis van de berm worden
ingeschat voor alle strikt beschermde fauna en Rode lijstsoorten van de volgende
groepen: vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, vlinders, libellen,
sprinkhanen. Voor sommige andere groepen ongewervelden en voor sommige
schimmels (paddenstoelen) bestaan ook rode lijsten. Waarnemingen uit de berm van
dergelijke rode lijstsoorten afkomstig uit de NDFF worden meegenomen in het
beoordelingssysteem. Omdat de kennis van ecologen van deze andere groepen
doorgaans beperkt is, wordt het maken van een inschatting van de geschiktheid van
een berm voor deze soortgroepen niet verplicht. Indien de betreffende ecoloog die
kennis wel heeft, staat het hem/haar vrij dit wél mee te nemen in de beoordeling.
Belangrijk is dan om dit wel toe te lichten in rapportages en vooraf af te stemmen met
de opdrachtgever binnen Rijkswaterstaat.
Rode lijstsoorten zijn over het algemeen in hun verspreiding afgenomen en op de
Rode lijst gekomen doordat hun leefgebied is afgenomen in omvang en kwaliteit. In de
berm zijn Rode lijstsoorten dan ook vaker in de meer zeldzame vegetatietypes
aanwezig en deze zijn op zich zelf waarschijnlijk weer vaker aanwezig op plaatsen
waar deze vegetaties ook in de nabijheid buiten de wegberm aanwezig zijn.
Biodiversiteit omvat echter zowel de zeldzame- als de minder zeldzame soorten.
Daarom zou het objectiever zijn om ook de geschiktheid voor alle andere soorten mee
te nemen. Als dat niet gaat kunnen alle zeldzamere of typische soorten meegenomen
worden in het oordeel. Ook dan is het echter onbegonnen werk om een goed oordeel
te vellen: het aantal faunasoorten is nog steeds te groot en van veel soorten is te
weinig kennis en informatie beschikbaar of aanwezig bij degenen die het moeten
interpreteren. Voor het vaststellen van soorten is vaak een uitgebreid onderzoek nodig
en dus volstaat een enkel veldbezoek niet.
‘Normale’ bermen kunnen ook een belangrijke waarde hebben voor de biodiversiteit.
Bermen die een behoorlijke betekenis kunnen hebben voor relatief veel ‘gewonere’
soorten krijgen daarom extra waardering. Daarbij is gekozen voor een beperkt aantal
‘kensoorten.’ Ook is er voor gekozen alleen punten toe te kennen als de berm op
zichzelf kan voldoen als leefgebied.
Bij het aanwezig zijn van geschikt Bermfaunabiotoop voor de volgende soorten wordt
telkens 1 punt gescoord.
Hieronder zijn ze per begroeiingstype gespecificeerd.
Bij bermbosjes
• Zijn er horsten of nesten van roofvogels of kolonievogels aanwezig?
• Zijn er (spechten)holtes in bomen die waarschijnlijk geschikt zijn als
verblijfplaats voor holbewonende soorten (bijvoorbeeld koolmees,
boomklever, ruige dwergvleermuis, eekhoorn of boommarter?)
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•

•

Is het totale bosje breder dan 10 meter en op zichzelf groot genoeg (0,5
hectare) om te kunnen dienen als leefgebied voor een egel, bruine kikker of
rosse woelmuis en/of verblijfplaats voor een kleine marterachtige? EN is er
voldoende variatie (d.w.z. is er een dichte struiklaag of dichte kruidlaag;
minimaal 20% bedekking), of dekking in de vorm van takkenhopen of
maaiselhopen aanwezig?
Is er een dassen- of vossenburcht of reeën-rustplaats aanwezig?

Bij bermgraslanden
• Zijn er graslanddagvlinders aanwezig in de grazige vegetatie (zie lijst in
afzonderlijke excel-bijlage) als bruin zandoogje, kleine vuurvlinder en gewoon
dikkopje en is de berm breder dan 4 meter?
• OF zijn broedlocaties van wilde bijen zichtbaar in zandige vegetaties of op
taluds?
• Of is het aannemelijk dat het bermgrasland een potentieel leefgebied voor
graslanddagvlinders vormt? In dat geval is de grazige berm >5 meter breed
en is de totale oppervlakte aaneengesloten geschikt grasland minimaal 0,5
hectare in de berm?
Bij oevers van bermsloten, moeras en ruigte.
• Er zijn in het broedseizoen exemplaren van rietgors, bosrietzanger of kleine
karekiet aanwezig met territorium indicerend gedrag (zingend, of voedsel
brengend).
• Of het is aannemelijk dat het leefgebied potentieel geschikt is: er is een
(overjarig)riet- en/of ruigtevegetatie, al dan niet afgewisseld met opslag van
bomen van in totaal circa 0,5 hectare aanwezig in binnen 200 meter
bermlengte (gebaseerd op gegevens van Van der Winden, 1996 en Alterra,
2001).
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FW - de scoremogelijkheden binnen de parameter
•

In de betreffende hectometer komen ≥1 wettelijk beschermde diersoorten voor: en
de berm is te beschouwen als essentieel leefgebied
score 3**.
• De berm, of de tunnel/faunapassage, viaduct of duiker is in potentie geschikt als
essentieel onderdeel van het leefgebied voor een of meer uit de regio bekende
strikt beschermde soort(en), maar er zijn geen waarnemingen bekend: score 2.
• In de betreffende hectometer zijn ≥2 Rode lijstsoorten van de volgende groepen
aanwezig:
score 2.
• OF: er worden ≥2 punten gescoord voor aanwezigheid van bermfaunabiotopen:
score 2.
• In de betreffende hectometer is een Rode lijstsoort aanwezig en/of wordt 1 punt
gescoord voor aanwezigheid van bermfaunabiotopen:
score 1.
• In de betreffende hectometer zijn geen beschermde, Rode lijstsoorten aangetroffen
of te verwachten; en voor bermfauna worden geen punten gescoord: score 0.
**) De bermen met score 3 worden in het beoordelingssysteem apart behandeld.
De aanwezigheid van beschermde soorten noodzaakt de bermbeheerder tot
speciale maatregelen.
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2.6

Parameter BH Beheer
BH - algemene beschouwing
Het beheer is zeer bepalend voor de (te ontwikkelen) biodiversiteit van een wegberm.
Daarbij zou een natuurvriendelijk beheertype een hogere waardering moeten krijgen.
Zo is maaizuigen van grasland minder gunstig dan hooilandbeheer en zijn veel
vormen gefaseerd maaibeheer weer gunstiger dan alles in een keer maaien. De mate
waarin het beheer is afgestemd op de potentie vanuit ecologie zou ook gewaardeerd
moeten worden (bijvoorbeeld 1x maaien bij bepaalde schrale vegetaties, of later of
juist vroeger maaien of gefaseerd maaien)
Daarnaast is de kwaliteit van het maaibeheer van belang: wordt maaisel tijdig
afgevoerd? Vindt er insporing plaats als gevolg van het gebruik van te zware
maaiapparatuur? Wordt takmateriaal na snoeibeurten op takkenrillen gelegd of blijft
het ter plaatse liggen? Ook zou een waardering gegeven moeten worden aan
alternatieve vormen van wegbermgebruik, zoals biomassawinning of zonnepanelen. In
de praktijk is veel van deze informatie niet of slecht beschikbaar. Daarom wordt
beheer slechts globaal gewaardeerd.
BH - de scoremogelijkheden binnen de parameter
•
•
•
•

Berm heeft een afwijkend beheer ten behoeve van flora/fauna:
Er zijn faunarasters- of wanden aanwezig:
Berm heeft standaardbeheer:
Berm bestaat uit gazon of verharding:

score 2.
score 2.
score 1.
score 0.

Locaties waar afwijkend beheer (ten opzichte van standaardbeheer) ten behoeve van
flora of fauna wordt uitgevoerd krijgen een hogere score. Dergelijke locaties zijn, als
het goed is, beschreven in het bermbeheerplan. Faunarasters en faunawanden zijn
goed zichtbaar in het veld en kunnen ook bij het ontbreken van een gedetailleerd
bermbeheerplan nog worden meegenomen.
Het standaardbeheer (niets doen bij bos, 1 of 2 keer maaien bij grazige vegetatie, 1x
schonen bij watergangen, verwijderen opslag bij heide, periodiek maaien bij moeras)
heeft ecologische uitgangspunten die leiden tot behoud en verbetering van de
biodiversiteit. Dit beheer krijgt daarom een waardering van 1 punt.
Gazonbeheer en verharding levert weinig biodiversiteit op en wordt niet gewaardeerd.
Lokaties met versoberd maaibeheer (1 in plaats van 2 maaibeurten) krijgen gen lagere
score toegekend, omdat dit beheer van tijdelijke aard lijkt te zijn.
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3

Bepalen van de eindscore
Overall waarderingssysteem
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de scores per parameter kunnen worden
omgerekend naar een kwaliteitsklasse die op kaart kan worden weergegeven.
De zes parameters die de basis vormen voor het bepalen voor de kwaliteitsklasse van
de natuurwaarde zijn onderling niet vergelijkbaar, terwijl een aantal in de praktijk juist
onderlinge samenhang vertonen:
abiotiek:
biotiek:
menselijk handelen:

BB Breedte berm, AV+SV abiotiek+structuurvariatie,
AL achterland;
VW vegetatie- en flora waarde, FW faunawaarde
BH beheer.

Menselijk handelen en abiotiek geven samen vooral de potentie van de ecologsiche
waarde van bermen weer. Biotiek richt zich vooral op wat er aan actuele soorten en
vegetaties aanwezig is. Beheer vertegenwoordigd de invloed van menselijk handelen
op de biotoopgeschiktheid voor soorten.
Ecologische kwaliteit hangt sterk samen met ecologisch goed functioneren. In dit
beoordelingssysteem wordt ecologische kwaliteit bepaald door zes parameters die de
abiotiek, biotiek en menselijk handelen (beheer) beschrijven (zie ook hoofdstuk 1),
waarbij in de waardering per parameter het ecologisch functioneren wordt
meegewogen. De ecologische kwaliteit wordt bepaald door structuur, functioneren en
potentie. Een aparte parameter ecologisch functioneren lijkt aannemelijk, maar zou
sterk overlappen met ecologische kwaliteit (slecht functioneren = lage kwaliteit,
uitstekend functioneren = uiterst hoge kwaliteit) en juist om daar vat op te krijgen zijn
de zes uitgewerkte parameters gekozen. Ook zouden flora, fauna en corridorfunctie
met een aparte parameter ecologisch functioneren dubbel worden gewaardeerd.
Daarom is volstaan met de zes gekozen parameters en is geen aparte parameter
ecologisch functioneren uitgewerkt.
Hierna wordt via doorlopen van de tabellen 3.1, 3.2 en 3.3 uiteindelijk in tabel 3.4 een
eindscore bepaald voor de ecologische kwaliteit van een onderzocht wegvak. Hierbij
worden de getallen van de onderdelen abiotiek, biotiek en menselijk handelen
gesommeerd (als voorbeeld: som abiotiek 3 + biotiek 2 + menselijk handelen 2 =
eindscore 7). Er zijn 5 x 5 x 3 = 75 combinaties denkbaar, zie tabel 3.4.
Deze eindscore wordt vertaald naar vijf kwaliteitsklasses, zoals in tabel 3.4 is
aangegeven:
• kwaliteitsklasse 1: ecologisch nauwelijks waardevol
• kwaliteitsklasse 2: ecologische weinig waardevol
• kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
• kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
• kwaliteitsklasse 5: ecologisch uiterst waardevol
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Bij de parameters BB Breedte berm, SW Vegetatie- en florawaarde respectievelijk FW
Fauna soortenwaardering zijn afwijkende scores (waarde 3) mogelijk (zie hoofdstuk
2). Hierbij geldt een aparte vervolgprocedure: zodra bij het toekennen van scores voor
een wegvak de score 3 in beeld komt, wordt 'n.v.t.' ingevuld bij de eindscores voor
abiotiek, biotiek en menselijk handelen. De overige parameters worden wel doorlopen
maar er wordt geen eindscore bepaald. BB score 3 leidt tot noodzaak apart
beschouwen van verkeerslussen, verzorgingsplaatsen, overhoeken. SW score 3 en
FW score 3 leiden voor de beheerder tot verplichte beheermaatregelen vanwege
aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten in te beheren objecten.
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Tabel 3.1. Systematiek waardering abiotische waarde
BB
breedte
berm

0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
0
1
1
1
2
2
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

AV-SV
AL
abiotische- achterland
en structuurvariatie
1
1
1
0
0
0
0
2
0
1
0
2
0
1
2
0
1
2
1
2
2
0
1
2
1
2
2
0
0
1
0
1
2
1
2
2

0
1
2
2
0
1
0
0
1
0
0
1
2
1
0
1
0
2
2
1
2
2
1
0
2
1
2
0
1
0
2
1
0
2
1
2

som

1
2
3
2
0
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
4
4
4
5
5
6
3
4
4
5
5
5
6
6
7

deelwaardering abiotische situatie

combinatie komt in praktijk niet voor: vervalt
combinatie komt in praktijk niet voor: vervalt
combinatie komt in praktijk niet voor: vervalt
combinatie komt in praktijk niet voor: vervalt
0: nauwelijks waardevolle situatie
0: nauwelijks waardevolle situatie
0: nauwelijks waardevolle situatie
1: weinig waardevolle situatie
1: weinig waardevolle situatie
1: weinig waardevolle situatie
1: weinig waardevolle situatie
1: weinig waardevolle situatie
2: waardevolle situatie
2: waardevolle situatie
2: waardevolle situatie
2: waardevolle situatie
2: waardevolle situatie
2: waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie
4: uiterst waardevolle situatie
2: waardevolle situatie + apart beschouwen
3: zeer waardevolle situatie + apart beschouwen
3: zeer waardevolle situatie + apart beschouwen
3: zeer waardevolle situatie + apart beschouwen
3: zeer waardevolle situatie + apart beschouwen
3: zeer waardevolle situatie + apart beschouwen
4: uiterst waardevolle situatie + apart beschouwen
4: uiterst waardevolle situatie + apart beschouwen
4: uiterst waardevolle situatie + apart beschouwen
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Tabel 3.2. Systematiek waardering biotische waarde
VW
FW
som
deelwaardering biotische waarde
vegetatiefauna
en flora
soortenwaardering waardering
0
0
1
0
1
2
1
2
2
3
0
1
3
3
2
3

0
1
0
2
1
0
2
1
2
0
3
3
1
2
3
3

0
1
1
2
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
5
6

0: nauwelijks waardevolle situatie
1: weinig waardevolle situatie
1: weinig waardevolle situatie
2: waardevolle situatie
2: waardevolle situatie
2: waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie
4: uiterst waardevolle situatie
3: zeer waardevolle situatie + apart beschouwen
3: zeer waardevolle situatie + apart beschouwen
4: uiterst waardevolle situatie + apart beschouwen
4: uiterst waardevolle situatie + apart beschouwen
4: uiterst waardevolle situatie + apart beschouwen
4: uiterst waardevolle situatie + apart beschouwen
4: uiterst waardevolle situatie + apart beschouwen

Tabel 3.3 Systematiek waardering menselijk handelen
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BH
beheer

som

0
1
2

0
1
2

deelwaardering menselijk handelen

subklasse 1: weinig waardevolle situatie
subklasse 2: waardevolle situatie
subklasse 3: zeer waardevolle situatie

Tabel 3.4. Waarderingssysteem per hectometervak (eindscore op basis van tabel 1, 2 en 3)
BB + AVenSV + AL
subklasse
abiotische situatie

VW + SW
subklasse
vegetatie/flora/fauna

BH
subklasse
beheer

cum.
waarde
subkl.

0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
0
0
0
1
1
1
2
2
3
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
4
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
1
2
3
0
1
2
0
1
0
2
3
4
1
2
3
0
1
2
0
1
0
3
4
2
3
4
1
2
3
0
1
2
0
1

1
2
1
1
3
2
1
2
1
1
3
2
1
3
2
1
2
1
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1
1
3
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1

1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

eindbeoordeling
ecologische kwaliteits-klasse
kwaliteitsklasse 1: ecologisch nauwelijks waardevol
kwaliteitsklasse 1: ecologisch nauwelijks waardevol
kwaliteitsklasse 1: ecologisch nauwelijks waardevol
kwaliteitsklasse 1: ecologisch nauwelijks waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 2: ecologisch weinig waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
kwaliteitsklasse 3: ecologisch waardevol
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vervolg tabel 3.4
BB + AVenSV + AL
subklasse
abiotische situatie

VW + SW
subklasse
vegetatie/flora/fauna

BH
subklasse
beheer

cum.
waarde
subkl.

0
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
1
2
2
3
3
3
4
4
4
2
3
3
4
4
4
3
4
4
4

4
3
4
2
3
4
1
2
3
0
1
2
4
3
4
2
3
4
1
2
3
4
3
4
2
3
4
4
3
4
4

3
3
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
3
2
3
2
1
3
2
1
3
3
2
3
2
1
3
3
2
3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11

eindbeoordeling
ecologische kwaliteits-klasse
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 4: ecologisch zeer waardevol
kwaliteitsklasse 5: ecologisch uiterst waardevol
kwaliteitsklasse 5: ecologisch uiterst waardevol
kwaliteitsklasse 5: ecologisch uiterst waardevol
kwaliteitsklasse 5: ecologisch uiterst waardevol

NB: zeer brede bermen, zoals verkeerslussen, verzorgingsplaatsen en overhoeken worden apart beoordeeld.
NB: de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten leidt tot aparte beoordeling.
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4 Protocol toepassing beoordelingssysteem
bij Rijkswegen
1) Laat het BIEB toepassen door ter zake deskundigen. Nodig zijn: GISmedewerker(s) en ecologen met een goede kennis en veldervaring met vegetaties
en het vinden en op naam brengen van soorten, kennis van de biotoopeisen van
soorten en kennis van ontsnippering.
2)

Bewerk de in Kern-GIS beschikbare shapefiles van het bermareaal zo dat de
bermen in hectometerpartjes verdeeld worden.

3)

Download recente (tot 10 jaar oud) verspreidingsgegevens van flora en fauna uit
de NDFF in een buffer tot 75, 700 en 3000 meter aan weerszijden van de weg.

4)

Bepaal de score voor BB aan de hand van de beschikbare data.

5)

Bepaal de delen van AV-SV en AL die op basis van Kern-GIS en sites met de
ligging van de NNN te achterhalen zijn.

6a) Bepaal bij vergelijking op landelijk niveau aan de hand van de beschikbare
gegevens uit Kern-GIS, AL, de AV-SV en de VW (oude vegetatiekartering en
Meetnet Bermflora). Bepaal de FW aan de hand van NDFF data en omvang
biotopen. Ga daarna door naar stap 10.
6b) Bepaal bij een vergelijking binnen één of enkele wegen de conceptwaarden aan
de hand van de stappen uit 5a.
Zet de shapefile van bermen in
hectometerpartjes, het excel invulsjabloon en de overige informatie uit Kern-GIS,
de NDFF-data en topografische op een veldcomputer/tablet.
7)

Benader de aannemer die het beheer uitvoert langs de Rijksweg en vraag
maaidata en eventuele andere relevante informatie over het beheer op.

8)

Bestudeer de nu beschikbare informatie en stel vast wat de mogelijkheden zijn
voor de uitvoering van het veldonderzoek.

9)

Benader de contactpersoon uit de dienstkring die gaat over veilig werken in de
berm en stel vast welke aanpak mogelijk is en welke veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn bij de uitvoering van het veldwerk.

10) Voer het veldwerk uit in het geschikte seizoen (eind mei-augustus). Vul
ontbrekende data in het excel-invulsjabloon en controleer of de via GIStoegekende scores terecht zijn toegekend.
11) Werk de data uit het invulsjabloon uit naar een kaartbeeld dat de Kwaliteitsklasse
ecologie weergeeft.
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12) Stel een begeleidende rapportage op met daarin hoofdstukken materiaal en
methode, resultaten, toelichting op de verzamelde gegevens en aanbevelingen
voor het vervolg. Beschrijf de in het veld waargenomen bijzondere soorten en
situaties.
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