VOORWOORD

De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat (RWS) heeft een onderzoek laten uitvoeren
naar de betekenis van wegbermen voor dagvlinders. Een verzoek daartoe is gedaan door het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) als voortvloeisel van het Beschermingsplan Dagvlinders.
Het doel van het plan was het herstel en behoud van dagvlinders die worden bedreigd. Aangezien RWS
grote arealen wegbermen heeft kan zij een bijdrage leveren aan hét behouden én herstellen van bermbiotopen
voor dagvlinders. Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut van Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO).
Uit het onderzoek zijn twee producten voortgekomen: het rapport "Betekenis van wegbermen voor dagvlinders",
dat de feitelijke betekenis weergeeft, en het expertsysteem BERMVLINDER, dat de potenties aan dagvlinders
in iedere bermlocatie langs rijkswegen voorspelt. Van het expertsysteem heeft u de handleiding in handen.
Met behulp van dit expertsysteem kan de bermbeheerder per onderdeel van een wegvak beoordelen of
het beheer en de inrichting van de berm geschikt is voor dagvlinders. Het expertsysteem geeft aan, na invoer
van een aantal basale gegevens van de berm, welke soorten voor kunnen komen. Vervolgens kan met behulp
van het expertsysteem opgespoord worden welke aanpassingen in beheer en inrichting nodig zijn om de
berm te optimaliseren voor dagvlinders. Per geval moet beoordeeld worden of een dergelijke aanpassing
zinvol is en of deze niet ten koste gaat van flora en andere faunagroepen in de berm. Het heeft bijvoorbeeld
weinig zin om aanpassingen in het beheer door te voeren die alleen leiden tot toename van zeer algemene
vlindersoorten. Daarentegen is het uiterst zinvol om beheerswijzigingen door te voeren die minder algemene
soorten of zeldzame soorten bevoordelen. Dit betekent dus dat de uitkomsten uit het expertsysteem met
de nodige omzichtigheid en feeling moeten worden geïnterpreteerd.
Bij interpretatieproblemen kan de DWW u met raad en daad terzijde staan.
Jan M. Reitsma (Bureau Waardenburg) willen we bedanken voor het inhoudelijk testen van het expertsysteem
en de handleiding, F.L.P. Jungschlager (DWW) voor het testen van het expertsysteem en de handleiding
op hun functionaliteit en T.J. Verstrael (DWW) voor tekstuele en redactionele aanwijzingen in de handleiding.

L.C. van den Hengel
A.W.J. van Schaik
RWS/DWW productgroep Natuurtechniek.
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Een berm met natuurreservaatkwaliteit voor dagvlinders (o.a. door het Bruin blauwtje)
(Foto berm: H. Cormont RWS-MD; Foto Bruin blauwtje: F. Bink)

Beheer en inrichting van wegbermen
voor dagvlinders
Inleiding
Het gaat nog altijd niet goed met de flora
en fauna in Nederland. Om deze ongewenste ontwikkeling te keren zijn en worden er voor soorten en soortgroepen
beschermingsplannen opgesteld. Daarin
hebben concrete maatregelen voor een
betere bescherming een belangrijke plaats.
In het kader van het Beschermingsplan
Dagvlinders (Min. LNV, 1989) is aan
Rijkswaterstaat gevraagd te onderzoeken
wat de betekenis is van wegbermen langs
rijkswegen voor dagvlinders. Voor wegbermen voert Rijkswaterstaat immers al jaren,
en met succes, een maaibeheer dat is

gericht op een "bonte berm". Sinds enige
jaren zijn ook experimenten gaande met
aanvullend beheer voor de fauna.
De Dienst Weg- en Waterbouwkunde
(DWW-RWS) heeft daarop onderzoek
laten uitvoeren op een groot aantal bermlocaties langs rijkswegen. Het doel van het
onderzoek was te achterhalen of er dagvlinders in rijksbermen voorkomen én of
inrichting en beheer verbeterd kunnen
worden ten behoeve van dagvlinders.
Bermen langs rijkswegen zo blijkt uit het
onderzoek, worden door een redelijk aantal waardevolle dagvlinders bewoond
(tabel 1). Hieronder bevinden zich soorten

die landelijk achteruitgaan zoals de Heidevlinder en het Groentje. En er komen soorten voor die internationaal van betekenis
zijn zoals de Argusvlinder. Hoe kan op een
goede manier met deze groep worden
omgegaan?
Daartoe is, naast het onderzoek in de rijksbermen, het computerprogramma BERMVLINDER ontwikkeld. Met behulp van dit
programma is het op eenvoudige wijze
mogelijk om inrichting en beheer van de
bermen te optimaliseren voor één bepaalde
faunagroep, de dagvlinders. BERMVLINDER levert informatie over de potenties
aan dagvlinders in specifieke bermen.
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Verder kan met BERMVLINDER worden
onderzocht of door wijzigingen in beheer
en inrichting de kwaliteit van de wegberm
voor dagvlinders kan worden verhoogd.
In deze DWW-wijzer worden de resultaten
van het onderzoek vermeld en wordt het
programma nader toegelicht.

is met een natuurreservaat (foto op de
voorpagina).
Uit het onderzoek blijkt voorts dat de
betekenis van de rijksbermen voor dagvlinders kan worden verbeterd.

Voor de helft van de bermbewoners is
Nederland van internationale betekenis,
omdat een belangrijk deel van de Europese
populatie in Nederland gehuisvest is.
Van elf andere dagvlinders wordt verwacht
dat zij bij aangepast beheer en/of inrichting een berm zouden kunnen bewonen.
Dit zijn de potentiële bermbewoners in
tabel 1.

Natuurwaarde verhogen in bermen
Het doel van het programma BERMVLINDER is de beheerder inzicht te geven in de
effecten van het bestaande beheer op de
dagvlinders in zijn berm. Daarnaast geeft
het programma informatie over hoe een
bermlocatie kan worden verbeterd voor
dagvlinders door middel van veranderingen in het beheer of inrichting .
Van de in het onderzoek beschouwde locaties bleek dat er in 62% verbetering door
beheer mogelijk is (20% door bijstelling
van de maaidatum; 13% door een gefaseerd maaibeheer waarbij naast een korte
vegetatie een hoge vegetatie ontstaat; 22%
door een combinatie van beide en in 7%
door uitkappen van bomen of struiken).
Daarnaast bleek dat in 29% van de onderzochte bermlocaties het huidige beheer
goed is voor dagvlinders. In 4% is echter
de situatie voor dagvlinders zeer ongunstig. BERMVLINDER geeft tevens aan dat
er in die bermen geen reële verbetering
mogelijk is.

Het huidige maaibeheer van wegbermen is
voor dagvlinders al van betekenis. Uit het
onderzoek blijkt dat de natuurwaarde voor
dagvlinders van de bermen langs rijkswegen in 38% van de onderzochte locaties
vrij hoog tot zeer hoog is. Ook komt in 38
% van de rijksbennen minstens één soort
voor die van internationale betekenis is. In
11% van de bermen komt tenminste één
Rode-Lijstsoort voor. Op een locatie langs
de A50 is een aanzienlijk aantal van het
Bruin blauwtje, een Rode-Lijstsoort, aangetroffen. Deze bermlocatie heeft voor
dagvlinders een kwaliteit die te vergelijken

Hoe werkt BERMVLINDER
BERMVLINDER is een menugestuurd
programma. Het programma maakt
gebruik van een groot aantal ingebouwde
gegevensbestanden over de ecologie van
dagvlinders. De gebruiker moet zelf gegevens invoeren over de berm. Met een druk
op de knop kan de gebruiker zelf een relatie leggen tussen de ecologie van dagvlinders en de gegevens van zijn eigen berm.
Het uitvoerscherm laat vervolgens zien
welke dagvlinders in zijn berm kunnen
voorkomen. Verder kan de gebruiker wijzigingen in beheer en inrichting doorvoeren,

Dagvlinders in bermen
In Nederland komen ongeveer 57 dagvlindersoorten voor. Hiervan zijn er 30 in bermen langs rijkswegen aangetroffen.
Hieronder bevinden zich waardevolle dagvlindersoorten. Dertien dagvlindersoorten
zijn echte bermbewoners (tabel 1). Dat
betekent dat zij hun gehele levenscyclus
(ei, rups, pop en vlinder) in de berm kunnen voltooien. Bijna de helft van deze
bermbewoners gaat in Nederland achteruit.
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Figuur 1: Het invoerscherm voor het beheer
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waarna het programma opnieuw laat zien
welke dagvlinders kunnen voorkomen.
Gegevensbestanden
In de ingebouwde bestanden staan gegevens over alle dagvlinders die in Nederland
zijn waargenomen. De gegevens hebben
betrekking op het verspreidingsgebied,
vliegtijd, voedselplanten van de rupsen, het
trekgedrag van de vlinders, de voorkeur
van vlinders voor bepaalde vegetaties en de
minimaal benodigde oppervlakte van de
berm. Verder is bij de vlindersoorten aangegeven in welke perioden van het jaar
maaien niet dan wel goed verdragen wordt.
Het programma bevat ook een bestand
van alle Nederlandse plantensoorten waarbij aangegeven is voor welke dagvlindersoorten deze van belang zijn als voedselplant voor de rupsen of als voedselplant
voor de vlinders.
Invoer
Daarnaast moet de bermbeheerder zelf
gegevens invoeren over zijn berm met
behulp van een aantal invoerschermen
(figuur 1). De invoergegevens van de
berm zijn onder andere: het oppervlak; de
expositie van de berm als het om een hellend talud gaat; het landschapstype van
het achterland; de bedekking van de
beplanting als die aanwezig is; de voorkomende plantensoorten; de bedekking en
de hoogte van de vegetatie en de maaidata. Ook moeten het gewicht van de
maaiapparatuur en het aantal werkgangen
worden ingevoerd. Vele gegevens zijn uit
het groenbeheersysteem van de dienstkring en mogelijk uit de vegetatiekartering van de directie te halen.
Uitvoer
Nadat alle gegevens van de bermlocatie
zijn ingevoerd kan met een druk op de
knop een relatie gelegd worden met de
ecologische gegevensbestanden van de dagvlinders in het programma zelf, er verschijnt dan een uitvoerscherm (figuur 2).
Het uitvoerscherm toont de dagvlinders
die in de berm voor kunnen komen: bewoners, gasten en trekkers.
Bewoners zijn de soorten die hun gehele
levenscyclus kunnen volbrengen in de
berm. Gasten zijn dagvlinders waarvoor de
omstandigheden in de berm niet voldoende zijn om zich als soort te handhaven. Zij
kunnen er wel iets van hun gading vinden.
Trekkers zijn soorten die men overal kan
verwachten en voegen daarom weinig
natuurwaarde toe aan de berm.
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Figuur 2: Het uitvoerscherm.
Analyse van de berm
Het uitvoerscherm maakt het mogelijk om
de berm te analyseren. Daartoe zijn er twee
mogelijkheden te zien op het uitvoerscherm:
1) De tweede rij blokken aangeduid met
"Mogelijke dagvlinders: korte termijn
effect maaien" laat de dagvlinders zien
die kunnen voorkomen in de berm als
gevolg van alle invoergegevens.
2) De rij daarboven zijn de dagvlinders te
zien als gevolg van de invoergegevens
met uitzondering van de maaidata.
Deze rij is aangeduid met "Mogelijke
dagvlinders: zonder het effect van maaien". Dit geeft een hypothetische situatie
weer maar deze rij is opgenomen ten
behoeve van de analyse van de bermlocatie.
Door deze twee uitvoeren is het effect van
de maaidatum of -data op dagvlinders in
een oogopslag helder. In het voorbeeld
komen er méér bewoners voor in het blok
waar de maaidata zijn uitgeschakeld (eerste
rij) dan wanneer de maaidata wel ingeschakeld zijn (tweede rij). Dit betekent dat
die bewoners in dit geval de Argusvlinder
en het Vuurvlindertje, de maaidatum of data niet verdragen. Eén van de oorzaken
kan zijn dat hun voedselbron met het
maaisel is verdwenen of dat de vegetatie te
kort is op het moment dat de dagvlinders
hun eieren gaan afzetten.

gebruiker moet echter wel voor ogen houden dat de planten die voorkomen in de
berm daar staan mede als gevolg van het
gevoerde maaibeheer. Gaat men daar wijzigingen in aanbrengen dan heeft dat gevolgen voor de planten en dus ook voor de
dagvlinders.)
Er bestaat eigenlijk geen datum waarop het
uitvoeren van het maaibeheer niet schadelijk is voor één van de dagvlindersoorten.
Er zal dus altijd een keuze gemaakt moeten
worden voor dagvlinders die men wil
bevoordelen. Hierbij is het programma
BERMVLINDER een goed hulpmiddel.
Het laten overstaan van een deel van de
vegetatie in een gefaseerd maaibeheer kan
een oplossing zijn voor het probleem dat
de voorjaarsmaaibeurt en/of de najaarsmaaibeurt niet wordt verdragen door
bepaalde dagvlinders.
Na iedere wijziging in de invoergegevens
worden de dagvlinders getoond die onder
die omstandigheden kunnen voorkomen.

Door nu de maaidata of het aantal maaibeurten te wijzigen in het invoerscherm
kunnen die dagvlinders die zijn verdwenen, weer terugkomen in de berm. (De

Een tweede mogelijkheid is de Help-toets.
Onder de Help-toets staat van iedere dagvlinder kort beschreven wat de soort nodig
heeft om in een berm voor te kunnen

Het programma biedt ook de mogelijkheid
om te beoordelen of gasten bewoners kunnen worden in de berm. Daarvoor zijn
twee functietoetsen opgenomen. Onder de
Waarom-toets staat aangegeven waarom
een gast niet als bewoner voorkomt. Is dit
een reden waar de beheerder invloed heeft,
dan kan via wijzigingen in het beheer of
inrichting een gast in principe bewoner
worden.

komen. Ook met deze informatie kan via
wijzigingen in beheer of inrichting het
beoogde effect gerealiseerd worden.
Waarom BERMVLINDER?
Rijkswaterstaat streeft naar een ecologisch
beheer van de wegbermen. De nadruk
heeft daarbij gelegen op flora en vegetatie.
Maar ecologisch beheer omvat natuurlijk
meer dan alleen plantjes. Een goede zorg
voor de fauna behoort daar ook toe. Van
veel faunagroepen is echter nog maar weinig bekend over de eisen die ze aan de
omgeving stellen en over hun tolerantie
vopr beheer. Dagvlinders vormen hierop
een uitzondering. Dat schept de mogelijkheid om met deze groep dieren beter rekening te houden. Daarbij is de verwachting
dat maatregelen die goed uitpakken voor
de dagvlinderfauna, ook goed kunnen uitpakken voor andere diersoorten. BERMVLINDER is daarom te beschouwen als de
eerste aanzet om de fauna meer te betrekken bij het bermbeheer, zonder de dagvlinders te moeten inventariseren!
Met BERMVLINDER kan steekproefgewijs
gezocht worden in welke bermen een wijziging in het beheer ook werkelijk loont.
Het beheer of de inrichting dat daaruit
voortvloeit kan opgenomen worden in
groenbeheersplannen of (herinrichtingsplannen.
De gebruiker van BERM VLINDER
Het programma is op CD en eventueel op
diskette verkrijgbaar en werkt onder
Windows vanaf versie 3.x. De CD is opgenomen in de handleiding. Met behulp van

de aanwijzingen in de handleiding kan
men komen tot een optimalisatie van de
berm voor dagvlinders. De gebruiker dient
te beschikken over ecologische kennis. Het
programma kan het meegegeven worden
aan het groenbureau dat het groenbeheersplan of (her)inrichtingsplan opstelt. Het
bureau moet aan de groenmedewerker van
RWS voorleggen waar men specifiek iets
kan doen voor dagvlinders. Uiteraard is de
DWW bereid het een en ander te begeleiden.
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Trend
(CBS)

NW
(Bink)

Aangetroffen berinbewoners:
Bruin blauwtje
Geelsprietdikkopje
Heidevlinder
Groentje
Oranje zandoogje
Zwartsprietdikkopje
Groot dikkopje
Koevinkje
Vuurvlindertje
Icarusblauwtje
Hooibeestje
Argusvlinder
Bruin zandoogje

stabiel*
stabiel
afname
afname
stabiel
toename
stabiel
toename
afname
afname
afname
afname
toename

4
4

Potentiële bermbewoners
Duinparelmoervlinder
Eikepage
Oranje tipje
Bont zandoogje
Aardbeidikkopje
Bont dikkopje
Zilveren maan
Sleedoornpage
Bruine eikepage
Kommadikkopje
Bruine vuurvlinder

toename
stabiel
stabiel
afname
afname
afname
afname
stabiel*
afname*
afname
toename

13
3
2
2
14
13
9
8
7
7
6

3

RL
(*)

•f

I
(i)

i

1
6
2
2
3

i

21
5
3

i
i

23
14
27
11
21

i
i

4

3
2
2
2
1
1
1
1
1

Lokatie

Tabel 1: Natuurwaarde criteria toegepast op 13 bermbewoners en 11 potentiële bermbewoners (Bink e.a., 1996).
Trend = Trend aldus de Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de Statistiek (Plate et
all, 1996). Voor de soorten met een * geeft het CBS geen oordeel, hiervoor is de heer
F. Bink (IBN-DLO) geraadpleegd.
NW
= Natuurwaarde gebaseerd op trend, zeldzaamheid én zelfredzaamheid (Bink e.a.,
1996);
RL (*) = Opgenomen in de Rode Lijst dagvlinders.
I (i) = Van internationale betekenis Nederland huisvest een belangrijk deel van de
Europese populatie van de soort;
Lokatie = Aantal lokaties waar deze soort is aangetroffen in het dagvlinderonderzoek van 55
bermlocaties.
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Samenvatting
Met het tot stand komen van het expertsysteem BERMVLINDER is reeds
beschikbare ecologische kennis over dagvlinders in verband te brengen met
kenmerken van een concrete bermlocatie, zoals de plantensoorten, het beheer,
de inrichting en het er achterliggende land, om de potenties aan dagvlinder
getoond te krijgen. Met behulp van het expertsysteem wordt tevens duidelijk
welke bermlocaties kansrijk zijn voor dagvlinders en welke niet. Op basis
van een uitvoer-scherm kan een analyse van de bermlocatie worden uitgevoerd.
Met dit scherm kan beoordeeld worden of een wijziging in beheer en/of
inrichting het aantal bermbewonende dagvlinders in de bermlocatie kan
toenemen.
De handleiding geeft aanwijzingen hoe men tot optimalisatie van de bermlocatie
kan komen. Bovendien bevat de handleiding een inventarisatie-formulier
met toelichting waarmee een aantal invoergegevens verzameld kunnen worden.
Het expertsysteem samen met de handleiding maken het de beheerder en
de inrichter van bestaande rijkswegen mogelijk het groen af te stemmen
op potentiële natuurwaarden in de berm langs rijkswegen.
Het expertsysteem BERMVLINDER is getest door het IBN-DLO, Bureau Waardenburg
en de DWW met 58 concrete bermlocaties langs rijkswegen.
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Handleiding BERMVLINDER

De Dienst weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat (DWW) en
degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben de in deze
publicatie opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand
van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in deze
publicatie voorkomen.
Het Rijk sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze publicaties hebben
meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik
van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.
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INLEIDING

Het is algemeen bekend dat de toestand van de natuur achteruit gaat. Vandaar dat Rijkswaterstaat zich
richt op de betekenis van de bermen voor flora en fauna. Bermen van wegen kunnen meer zaken dienen
dan alleen als geleidingsbaan waar wegmeubilair geplaatst kan worden, leidingen worden gelegd en in
ongerede geraakte voertuigen kunnen worden opgevangen. De weggebruiker is gediend bij een landschappelijke
aantrekkelijkheid van de bermen en dat vereist onderhoud van de begroeiing. Een goed gekozen landschappelijke
inrichting en onderhoud maakt een berm bewoonbaar voor vele soorten planten en dieren, waarvoor in
het agrarisch en stedelijk gebied steeds minder plaats beschikbaar is. In het nationale natuurbeleid vervullen
wegbermen daarom een steeds belangrijkere rol.
Sinds de jaren zeventig wordt door de Rijkswaterstaat aandacht besteed aan de botanische aspecten van
bermen. Door rekening te houden met de mogelijkheden die een bepaald bodemtype biedt voor wilde
plantensoorten die het behouden waard zijn, en daarbij een beheer te kiezen dat past bij de groei en bloei
van deze planten, slaagt men erin een "bonte berm" te realiseren. De volgende stap is de aandacht te verbreden
tot dieren in de berm. In dit geval de dagvlinders, en dan gaat het naast de bloemen ook om de ruimte
en de inrichting en een mogelijke bijstelling van het maaibeheer. De vraag is dan waar wat moet gebeuren
en waar de situatie kansrijk is en waar niet. Er zal een plan gemaakt moeten worden dat voor iedere locatie
anders kan zijn. Daarvoor is dit expertsysteem BERMVLINDER ontwikkeld, zodat de kennis toegankelijk
gemaakt is voor iedereen voor wie het vlinderleven nog een geheim is.
De grondslag voor een vlindervriendelijk bermbeheer is in de eerste plaats een goed beheer van de vegetaties.
Het is een uitbreiding van de principes voor vegetatiekundig beheer in de zin van ruimtelijke variatie in
vegetaties.
Het is voor een beheerder een behoorlijke opgave om rekening te kunnen houden met allerlei praktische
zaken die bij het beheer van bermen van toepassing zijn. BERM VLINDER is speciaal ontwikkeld om beheerders
te ontlasten bij deze complexe taak waarbij veel afwegingen gemaakt moeten worden om tot een optimaal
resultaat te komen voor nu en in de toekomst. BERMVLINDER is te beschouwen als de eerste aanzet om
naast de flora ook de fauna meer te betrekken bij het bermbeheer. Van veel faunagroepen is echter nog
maar weinig bekend over de eisen die ze aan de omgeving stellen en over hun tolerantie voor beheer. Dagvlinders
vormen hierop een uitzondering. De verwachting is dat maatregelen die goed uitpakken voor dagvlinders,
voor een groot deel ook goed kunnen uitpakken voor andere diersoorten. Dit type werk zal niet beperkt
blijven tot dagvlinders, maar zal worden uitgebouwd met andere faunagroepen.
Ook voor landschapsarchitecten en ontwerpers, die zich met natuurontwikkeling in bermen bezig houden,
is BERMVLINDER een handig instrument. Het doorworstelen van stapels boeken en literatuur om alle ecologische
gegevens voor dagvlinders in de vingers te krijgen behoort met dit programma tot het verleden. Bij het
creëren van een bepaalde landschappelijke inrichting van bestaande rijkswegen kan BERMVLINDER een
prognose geven van de te verwachten dagvlindersoorten. Met behulp van de in BERMVLINDER aanwezige
soortbeschrijvingen kan de ontwerper zien welke levensvoorwaarden voor bepaalde vlindersoorten gerealiseerd
moeten worden. Hij kan hiermee dus rekening houden met de landschappelijke herinrichting van de berm.
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VERANTWOORDING

1.1

Waarom dagvlinders

Sinds 1950 is 19% van de dagvlindersoorten uitgestorven en wordt 36% bedreigd. Volgens het dagvlinder-monitoring
project van De Vlinderstichting en het CBS (Plate et al., 1996) worden zelfs algemene dagvlindersoorten
steeds zeldzamer.
Rijkswaterstaat (RWS) is aangespoord om in het kader van het Beschermingsplan Dagvlinders van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) het gebruik van bermen door dagvlinders te onderzoeken.
Dit heeft ertoe geleid dat de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) een onderzoek heeft laten uitvoeren
door het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) naar de feitelijke en de mogelijke betekenis
van wegbermen voor dagvlinders.
De feitelijke betekenis is onderzocht in 55 bermlocaties langs rijkswegen (Bink et al., 1996). Er zijn 30 dagvlindersoorten
waargenomen. Dit is 53% van de in Nederland voorkomende soorten. Er zijn 13 graslandsoorten waargenomen,
die hun gehele levenscyclus in de berm kunnen volbrengen: bermbewoners. Voor 2 dagvlinders was de
berm niet geschikt om zich als populatie te handhaven, maar zij vonden wel iets van hun gading in de berm:
gasten. Verder zijn er vier soorten waargenomen waarvoor de omstandigheden net niet toereikend waren:
de soorten waren niet in voldoende dichtheid aanwezig. Maar in potentie zijn er bermen te bedenken waar
zij wel als bewoner kunnen voorkomen: potentiële bermbewoners.
Duidelijk is geworden dat er veel bermbewoners zijn die achteruitgaan (Plate et al., 1996) en op de Rode
Lijst voorkomen (Van Ommering et al., 1995). Verder zijn er bermbewoners waargenomen die een lage
natuurwaarde hebben maar waarvoor Nederland een centrale plaats inneemt in het verspreidingsgebied.
Zij zijn van internationale betekenis.
Van de 55 onderzochte bermlocaties door het IBN-DLO is in 38% van de bermen de natuurwaarde voor
dagvlinders vrij hoog tot zeer hoog. In 11 % van de bermlocaties komt een Rode Lijst soort voor en in 38%
komt een soort voor die internationaal van betekenis is.
De mogelijke betekenis van wegbermen voor dagvlinders is onderzocht met het expertsysteem BERMVLINDER.
De 55 bermlocaties zijn in het expertsysteem ingevoerd waarna een analyse is uitgevoerd. In de 67% van
de onderzochte bermen is verhoging van de natuurwaarde aan dagvlinders mogelijk door. wijzigingen in
het beheer.
De conclusie mag zijn dat interessante dagvlindersoorten in een redelijk aantal in bermen langs rijkswegen
kunnen voorkomen. Het expertsysteem BERMVLINDER biedt de mogelijkheid om althans voor dagvlinders
tot verhoging van de natuurwaarde in bermen te komen.

1.2

Expertsysteem BERMVUNDER

1.2.1 Doel
De doelstelling van BERMVLINDER is de beheerder inzicht te geven in de effecten van het gevoerde (of
te voeren) beheer op de potentieel lokaal aanwezige dagvlinderpopulatie. Gegeven de overige randvoorwaarden
die voor specifieke bermlocatie (kunnen) gelden, kan de beheerder het meest optimale beheer hiervoor
middels BERMVLINDER selecteren. BERMVLINDER is hiermee een beslissingsondersteunend computerprogramma
voor een vlindervriendelijk bermbeheer.
1.2.2 Gegevensbestanden
BERMVLINDER is ontwikkeld bij het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, (IBN-DLO). Het bevat verschillende
gegevensbestanden die, in combinatie met een aantal door de gebruiker in te voeren gegevens van de berm,
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de dagvlindersoorten kunnen weergeven die ter plekke verwacht kunnen worden. De gegevensbestanden
van BERMVLINDER bevatten o.a. de volgende bronnen van voornamelijk F. Bink (IBN-DLO):
Bewerkte verspreidingsgegevens van alle dagvlinders op basis van 5 x 5 km (naar: Tax, 1989)
Lijst van Nederlandse plantensoorten met N-getallen, groei- en bloeitijden (Botanisch basisregister

1993)
Alle waardplanten voor dagvlinders
Alle nectarbronnen voor dagvlinders
Vliegtijden van alle dagvlinders
Diverse ecologische parameters van dagvlinders
Beschrijvingen van Nederlandse dagvlinders
Afbeeldingen van Nederlandse dagvlinders
De eerste zes gegevensbestanden zijn niet zichtbaar te maken in het programma. De laatste twee bestanden
zijn wel in te zien via de help functie of een functie toets. Naast deze gegevensbestanden, heeft het computerprogramma
bermgegevens nodig om de verwachtingen aan dagvlinders in de berm te kunnen geven. Deze gegevens
van de bermlocatie zijn:
Lijst van plantensoorten
Ligging van de berm
Bermtype
Achterlandtype
Expositie van de berm
Hellingshoek van de berm
Oppervlak van de berm
Bedekking en hoogte van de vegetatie of een mozaïek van een hoge en lage vegetatie
Eventueel de bedekking van de beplanting
Het gevoerde beheer
1.2.3 Werkwijze
Het computerprogramma koppelt de biologische gegevens van de dagvlinders en de planten aan de gegevens
die door de gebruiker worden ingevoerd. Dit zijn de onveranderlijke kenmerken van de berm als locatie,
oppervlakte, helling, expositie en achterland. In de tweede plaats de moeilijk te veranderen kenmerken als
vegetatiestructuur en aanwezige plantensoorten en in de derde plaats het makkelijk te veranderen beheer.
Hoe komt de selectie aan dagvlinders tot stand?
Nadat de bermgegevens zijn ingevoerd wordt door het expertsysteem, uit het totale bestand van de 145
dagvlinders een selectie gemaakt van de soorten waarvan het verspreidingsgebied in Nederland overeenkomt
met de bermlocatie (rijkswegenbestand van 1 -1 -1995). Vervolgens wordt een selectie van de soorten gemaakt
die verwacht kunnen worden in het vegetatietype (bermtype) en in het achterland van de bermlocatie.
Tevens worden in deze selectie de oppervlakte van de berm, de expositie en de structuurkenmerken van
de vegetatie meegenomen.
Uit de ingevoerde plantensoorten die in de berm aangetroffen zijn, wordt door het programma een selectie
gemaakt van planten die van belang zijn voor de vlinders, als waardplant of als nectarplant. Na deze bewerkingen
worden de dagvlinders gesorteerd naar soorten die als bewoner, gast of trekker in de bermlocatie verwacht
kunnen worden. Door deze selectie die het programma uitvoert worden de dagvlinders getoond die voor
kunnen komen als de maaidatum niet wordt meegenomen. Deze optie is bijzonder handig om een analyse
in de bermlocatie uit te voeren.
Vervolgens worden de effecten van het maaibeheer getoond. Het tijdstip van maaien heeft effect op een
aantal vlindersoorten, zowel direct als indirect. De directe effecten kunnen optreden als het tijdstip van
maaien plaats vindt binnen een voor de dagvlindersoort belangrijke periode. De indirecte effecten hebben
betrekking op de waard- en nectarplanten die op dat tijdstip afgemaaid worden. Een bepaalde maaidatum
zal een aantal vlindersoorten uitsluiten. Na het maaien treedt herstel van de vegetatie op waarbij de berm
gedurende een periode geschikt wordt voor soorten die een voorkeur hebben voor korte vegetaties. Deze
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soorten worden weer toegevoegd aan de selectie van bermbewoners indien deze bij een eerdere selectie
op vegetatiehoogte uitgesloten waren.
Het maaitijdstip heeft ook invloed op de planten. De planten die bij wijziging in de maaidatum afgemaaid
worden in de bloeiperiode, kunnen geen zaad produceren en kunnen uit de vegetatie verdwijnen. De verandering
in de plantensamenstelling zijn niet opgenomen in het programma. Door de maaidatum te veranderen krijgt
men een overzicht van bermbewoners die onder het gegeven maaibeheer voor kunnen komen. Dit geeft
. de dagvlinders weer die dan op de korte termijn kunnen voorkomen.
De maaimethode en het maaisel al dan niet laten liggen hebben ook invloed op de planten. Worden er
zware machines gebruikt, dan zullen door bodemverdichting kwetsbare plantensoorten in hun groei belemmerd
worden en mogelijk verdwijnen om plaats te maken voor de z.g. tredplanten, die deze bodemverdichting
juist goed verdragen. Wordt het maaisel niet afgevoerd dan zal dit bodemverrijking tot gevolg. Plantensoorten
van stikstofarme vegetatietypen kunnen dan verdwijnen om plaats te maken voor ruigtekruiden die dan
juist goed zullen gedijen. Doordat deze ruigteplanten tevens een forse productie leveren en hoog opgroeien,
verandert ook de structuur van de vegetatie. Dit zijn de effecten die op de lange termijn zichtbaar worden.
Na het doorrekenen van al deze effecten worden selecties van dagvlindersoorten verkregen die mogelijk
zijn bij het gekozen maaitijdstip en maaimethode. De resultaten kunnen worden uitgeprint en onderling
vergeleken. Met behulp van de natuurwaarde van de vlindersoorten kan berekend worden wat de natuurwaarde
van de berm voor dagvlinders kan zijn.
In het expertsysteem wordt onderscheid gemaakt tussen bewoners, gasten en trekker:
Onder "Bewoners" worden die vlinders verstaan, die hun gehele levenscyclus in de berm kunnen voltooien
en daardoor een zelfstandige populatie kunnen opbouwen. Voor hen is de berm een woonplaats. Het zijn
veelal graslandsoorten die niet meer in het bemeste agrarische land kunnen voorkomen. De natuurwaarde
aan dagvlinders wordt met name afgelezen aan het voorkomen van bewoners.
"Gasten" zijn soorten die geen zelfstandige populatie kunnen opbouwen in de berm b.v. vanwege het
ontbreken van de waardplant, maar zij kunnen er wel iets van hun gading vinden. Zij kunnen in de berm
waargenomen worden vanwege een geschikt achterland en tijdelijke geschiktheid van de berm.
De "Trekkers" (trekvlinders en zwervers) zijn vlindersoorten die op de aanwezige nectarbronnen en/of waardplanten
in de berm afkomen. Het achterland is voor hen niet van belang. Trekvlinders zijn soorten die alleen in
het zomerseizoen aanwezig zijn. Dwaalgasten zijn soorten die wel altijd in de ons omringende landen voorkomen
maar sporadisch in Nederland. Voor "Gasten" en "Trekkers" is de berm slechts een pleisterplaats.
1.2.4 BERMVLINDER getest
Het expertsysteem is getest door het IBN zelf, door Bureau Waardenburg en de door DWW. Het IBN heeft
voor het dagvlinderonderzoek (Bink et al., 1996) 55 bermlocaties op dagvlinders geïnventariseerd waarbij
berm- en achteriandkenmerken zijn verzameld om het expertsysteem te testen.
Bureau Waardenburg heeft 3 bermlocaties met een gedifferentieerd maaibeheer langs rijksweg 58 van
de directie Zeeland in BERM VLINDER ingevoerd. De potentie aan dagvlinders die BERM VLINDER op grond
van de invoergegevens van de bermlocatie laat zien zijn naast de uitkomsten van Waardenburg gelegd.
Op grond van hun bevindingen is de handleiding aangepast.
De DWW heeft de bouw van het expertsysteem begeleid waarbij met name de beheerspraktijk van RWS
maatgevend was. Bovendien is getest op functionaliteit en logica van het expertsysteem.
1.2.5 Dagvlinders en hun natuurwaarde
In BERMVLINDER zijn alle 145 dagvlinders van Noord west-Europa opgenomen (Bink, 1992). In Nederland
zijn daarvan 84 soorten na 1900 méér dan tienmaal waargenomen. Van deze 84 soorten is als onderdeel
van de "Help"-functie van BERMVLINDER een beknopte beschrijving aanwezig met een afbeelding. De
informatie die BERMVLINDER verstrekt over het voorkomen van soorten, is gebaseerd op de Nederlandse
situatie en in eerste instantie bedoeld als vraagbaak voor het te voeren beheer. Ook wordt hier, voor zover
dat aan de orde is, informatie gegeven m.b.t. Rode Lijst-soorten, i-soorten en de natuurwaarde bij iedere
soort. Ook is het mogelijk BERMVLINDER te raadplegen om relaties op te sporen tussen de dagvlinders
en hun specifieke waardplant(en).
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Criteria natuurwaarde van dagvlinders
Voor het waarderen van soorten zijn verschillende waarderingscriteria in zwang; trend, berekende natuurwaarde
per dagvlindersoort, vermelding in een Rode Lijst, internationale betekenis en de zeldzaamheid. In bijlage
6 zijn deze waarderingscriteria opgenomen voor bermbewoners en potentiële bermbewoners om tot een
natuurwaarde bepaling te kunnen komen voor de bermlocatie die met BERMVLINDER wordt onderzocht.
De zeldzaamheid is indirect opgenomen in de formule voor de berekende natuurwaarde van Bink.
Trend
In het kader van het Dagvlinder-monitoring project van De Vlinderstichting en het CBS zijn trends vastgesteld
voor dagvlindersoorten over de jaren 1990 tot en met 1995 (Plate et al., 1996).
Natuurwaarde
De natuurwaarde is een getal waarin verwerkt zijn de mate van 'zelfredzaamheid' (ecologische waardering
(Bink, 1992)), de zeldzaamheid (Tax, 1989) en de trend (Tax, 1989). De waarde 1 staat voor algemeen
en hoge mate van zelfredzaamheid. Naarmate het getal van de natuurwaarde hoger is, wordt de zeldzaamheid
groter, de trend sterker negatief en de zelfredzaamheid geringer (Bink et al., 1996).
Rode Lijst
De Rode Lijst is een door de overheid gehanteerd document waarin alle soorten vermeld worden die om
reden van zeldzaamheid en trend de aandacht verdienen. Een Rode Lijst beschrijft de situatie op een bepaald
moment, een volgende Rode Lijst kan dus een andere lijst van soorten bevatten (van Ommering et al.,
1995). Er worden daarin de volgende categorieën onderscheiden:
1. verdwenen soorten, in Nederland uitgestorven.
2. bedreigde soorten
- ernstig bedreigd
- bedreigd

- kwetsbaar
- gevoelig
3. thans niet bedreigd
Internationale betekenis
De soorten die slechts in een beperkt deel van Europa voorkomen maar waarvan Nederland een belangrijk
aandeel in het voorkomen van de soort heeft, hebben de status van internationaal belangrijk, de z.g. i-soorten
(Siepel et al., 1993). Deze soorten kunnen in Nederland dus algemeen voorkomen.
Zeldzaamheid
De mate van zeldzaamheid wordt afgemeten aan het percentage van het aantal uurhokken (inventarisatievlakken
van 5 x 5 km) waarin de soort wordt aangetroffen. In Nederland is opgedeeld in 1677 uurhokken.

zeer zeldzaam
zeldzaam
vrij zeldzaam
vrij algemeen
algemeen
zeer algemeen
# * *

•

=

<1
1-5
5 - 12,5
12,5-25
25-50
>50 %

%=(")
%=C)

%
%

*

en * is een maat voor de zeldzaamheid zoals die in expertsysteem BERMVLINDER is gebruikt. Indien
een vlindersoort zeldzaam is en dus sporadisch in de berm verwacht zal worden, zijn er in het expertsysteem
achter de naam van de vlinder één of meerdere sterretjes afgebeeld.
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WERKWIJZER

In het vorige hoofdstuk heeft u globaal kunnen lezen hoe het expertsysteem BERMVLINDER werkt. Zoals
beschreven zijn de ecologische gegevensbestanden over de dagvlinders en de planten in het expertsysteem
"onzichtbaar" opgeslagen. Daarnaast dient u zelf enige gegevens van de bermlocatie die u wilt bekijken
op de potenties aan dagvlinders, te verzamelen om het expertsysteem te vullen.
In dit hoofdstuk wordt het gehele werkproces globaal beschreven: voorwerk, gegevens invoeren, resultaten
aflezen van het scherm, een analyse maken, de bermlocatie optimaliseren voor dagvlinders en het bepalen
van een nieuw beheer of inrichting. Voor een uitvoerige beschrijving wordt naar delen in de handleiding
verwezen. In bijlage 7 is een schema weergegeven waarin een " Korte werkbeschrijving van het gehele werkproces".
Hierin zijn alle stappen gedetailleerd opgenomen.
Aan de hand van de volgende vragen wordt het gehele werkproces globaal beschreven:
1

2
3
4
5
6

Hoe bepaalt u zo efficiënt mogelijk welke bermlocaties u gaat bekijken met BERMVLINDER? Hierbij
wordt rekening gehouden met de ecologie van de dagvlinders en de praktische uitvoerbaarheid
voor de beheerder.
Welke gegevens heeft u nodig om het expertsysteem te vullen? Zijn deze gegevens mogelijk op
de dienstkring of de directie aanwezig? Moet u mogelijk nog het veld in om gegevens te verzamelen?
Hoe vult u het expertsysteem?
Hoe kunt u de potenties aan dagvlinders aflezen van BERMVLINDER? Hoe voert u een analyse
van de huidige bermsituatie uit? En hoe kunt u de berm optimaliseren voor dagvlinders?
Hoe kunt u bepalen voor welke dagvlinders, andere diergroepen of flora u beheer en/of herinrichting
kunt bijstellen? Met andere woorden hoe kunt u een keuze maken?
Hoe verwerkt u de nieuwe bermsituatie tot een praktisch beheer of herinrichting?
Ad 1 . Te onderzoeken bermlocaties vaststellen

U heeft voor uzelf bepaald langs welke rijksweg(en) u de berm wilt beoordelen of wilt verbeteren voor
dagvlinders. Daarna kunt u steekproefsgewijs bepalen tussen welke hectometerpalen u de berm wilt beoordelen
of verbeteren.
Hierbij moet u voor ogen houden dat het expertsysteem zo is gebouwd dat één bermlocatie uit slechts
één soort maaibeheer mag bestaan met een maximale en een minimale oppervlakte en een paar fysieke
begrenzingen. Een bermlocatie mag niet langer zijn dan 1 kilometer. Een dagvlinder kan namelijk door de
lengte-breedte verhouding van bermen geen langer traject overzien.
Voor het bepalen van de begrenzingen van uw bermlocatie die u wilt bekijken met BERMVLINDER moet
u bijlage 1 "Bepalen van de bermlocatie" raadplegen. Als de berm- en achterlandsituatie over kilometers
hetzelfde zijn kunt u volstaan met een aantal steekproef-locaties langs de rijksweg(en) die u wilt beoordelen
of verbeteren met BERMVLINDER. Nadat u bijlage 1 heeft gelezen, kuntu voor uzelf bepalen waar en hoeveel
bermlocaties u met BERMVLINDER gaat bekijken.

Ad 2. Invoergegevens verzamelen

Per bermlocatie moeten gegevens verzameld worden. Daarvoor is een " Inventarisatie-formulier" opgenomen
in bijlage 2. Echter een berm kan volgens bijlage 1 uit een hoofd- of sublocatie bestaan als er meer dan
één type maaibeheer wordt uitgevoerd. In dat geval moet voor de hoofdlocatie en voor de sublocatie een
apart formulier ingevuld worden. Op dat formulier komen alle rubrieken terug die u in het programma
moet invoeren, ledere rubriek wordt toegelicht in bijlage 3 "Toelichting op het inventarisatie-formulier".
Een groot aantal rubrieken kan op de dienstkring of de directie al aanwezig zijn in een groenbeheer- en
besteksinformatiesysteem (GROBIS) of een ander expertsysteem zijn. Wanneer deze rubrieken uitGROBIS
te halen zijn is dat in het inventarisatie-formulier aangegeven met. Let wel: het kan zijn dat niet alle rubrieken
in GROBIS werkelijk ingevuld zijn.
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De vegetatie kan mogelijk uit het evaluatierapport van het bermbeheer van de directie worden gehaald.
De vegetatieopnamen zijn meestal gemaakt door de Adviesgroep vegetatiebeheer te Wageningen. De overige
rubrieken moeten in het veld worden verzameld.
Als u het veld in gaat kopieer dan de bijlagen 1 tot en 5 want die heeft u echt nodig om het inventarisatie-formulier
goed in te vullen
Ad 3. BERMVLINDER vullen

In hoofdstuk 4 van de handleiding staat aangegeven hoe u het expertsysteem moet gebruiken. In paragraaf
4.1 staat beschreven hoe u het expertsysteem moet vullen met de gegevens vanaf de rubrieken van het
Inventarisatie-formulier. In paragraaf 4.2 staat beschreven hoe u de gegevens per bermlocatie kunt opslaan
en wordt een suggestie gedaan voor een logische bestandsnaam.
Ad 4. Resultaten, analyse en optimalisatie van de bermlocatie
In paragraaf 4.3.1 wordt beschreven hoe u het Voer uit-scherm moet aflezen om te weten te komen welke
dagvlinders in de bermlocatie kunnen voorkomen op grond van de invoergegevens. En hoe u met hetzelfde
Voer uit-scherm de bermlocatie kunt analyseren voor wat dagvlinders betreft.
Vervolgens worden in de paragrafen 4.3.3 en 4.3.4 algemene richtlijnen voor het beheer en inrichting gegeven
ten aanzien van dagvlinders die in wegbermen voor kunnen komen: (potentiële) bermbewoners zie bijlage
6. Het is zeer aan te raden deze richtlijnen te lezen alvorens men met BERMVLINDER aan de gang gaat.
De richtlijnen kunnen namelijk al aardig sturing geven aan de manier waarop gezocht wordt naar een optimalisatie
van de bermlocatie en aan een concrete uitwerking voor een groenbeheerplan en/of inrichtingsplan voor
bestaande rijkswegen.
• In paragraaf 4.3.5 wordt beschreven hoe u de natuurwaarde aan dagvlinders kunt verhogen met behulp
van BERMVLINDER door te variëren in de invoergevens aangaande beheer en inrichting.
Ad 5. Natuurwaarde van de bermlocatie vaststellen
In paragraaf 4.3.6 wordt aangegeven hoe u de natuurwaarde van de bermlocatie voor dagvlinders kunt
vaststellen m.b.v. bijlage 6. In 4.3.7 wordt stil gestaan bij het gegeven dat een bermlocatie ook bevolkt
wordt door planten en andere diergroepen. De natuurwaarde van plantensoorten is bekend. Als de natuurwaarden
van andere diergroepen bekend zijn moet deze meegewogen worden bij het tot stand komen van een nieuw
beheer of inrichting.
Ad 6. Nieuw beheer en inrichting vaststellen
In paragrafen 4.3.3 en 4.3.4 worden richtlijnen gegeven die u helpen om met behulp van de uitvoergegevens
van BERMVLINDER uw nieuwe beheer en inrichting vast te stellen.
Het" Beslissingsschema" in paragraaf 4.3.8 geeft in het kort weer welke stappen u kunt nemen in BERMVLINDER
om tot verhoging van natuurwaarde in de bermlocatie te komen voor dagvlinders.
In bijlage 7 is een korte werkbeschrijving van het gehele werkproces dat hierboven staat opgenomen. Hierin
is het beslissingsschema om tot verhoging van de natuurwaarde te komen, aan toegevoegd. Dit schema
geeft puntsgewijs weer hoe u te werk met gaan van voorwerk tot en met beheer en (herinrichting vaststellen.
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3

INSTRUCTIES

3.1

Systeemvereisten en mogelijkheden

BERMVLINDER werkt volledig onder Windows vanaf versie 3.x en kan draaien op een IBM-compatible
PC met minimaal een 486 processor. Een RAM geheugen van 8 Mb en een VGA-kaart zijn een vereiste.
Voor het complete programma moet op de harde schijf minimaal 17 Mb ruimte vrij zijn. Indien deze schijfruimte
een probleem vormt, is het mogelijk BERMVLINDER zonder vlinderafbeeldingen te installeren. Het vraagt
dan plm. 2 Mb schijfruimte. Als u de afbeeldingen van de vlinders in BERMVLINDER in de goede kleuren
op het beeldscherm wilt zien, dient u de instellingen van de kleurweergave van uw PC te veranderen.
Het is ook mogelijk om koppelingen te maken met andere computerprogramma's, hiervoor kan tegen meerprijs
een formaat geleverd worden.
Het expertsysteem BERMVLINDER draait onder Windows 95 en Windows 3.X. Deze handleiding is geschreven
voor het expertsysteem versie 2.2 wanneer dit draait onder Windows 3.x. U kunt ook gebruik maken van
de helpfunctie waarin een verkorte simpele handleiding is opgenomen. Als BERMVLINDER onder Windows
95 werkt is o.a. de Helpfunctie in BERMVLINDER uitvoeriger.

3.2

Installatie en verwijderen

Hieronder volgt de installatie van BERMVLINDER onder Windows 3.X en Windows 95. Leg de CD in de
CD-speler. De schijfletter van de CD-speler kan de E:schijf of de D:schijf zijn of iedere andere letter die
is ingesteld.
Installatie onder Windows 3.x via:
- Bestand
- Starten
- Bladeren
- Station (dubbel klik op de schijfletter van de CD-speler)
- Directory's (dubbel klik op win3x - dubbel klik op diski - dubbel klik setup.exe)
- Het programma wordt nu geladen. Daarna op OK klikken.
- Volg de aanwijzingen van het programma en
- Klik een aantal keer op "Volgende" (als u dat wilt wijzigen, dan hier opgeven) en
- Klik tenslotte op "Voltooien"
Installatie kan ook via:
- Bestandsbeheer
- Station (Klik de schijfletter van de CD-speler aan)
- Directory's (dubbel klik win3x - dubbel klik diski - dubbel klik setup.exe.)
- (Het programma wordt nu geladen. Daarna op OK klikken.
- Volg de aanwijzingen van het programma en
- Klik een aantal keer op "Volgende" (als u dat wilt wijzigen, dan hier opgeven) en
- Klik tenslotte op "Voltooien"
In Windows 95 gaat het als volgt:
- Klik op "Start"
- Kies "Uitvoeren"
- Tik na Openen in: D:\Win95\Disk1\Setup.exe (of zoek via "Bladeren" Setup.exe op)
(voor D: de schijfletter van de CD-speler intikken, bijvoorbeeld D: of E:)
- Klik op OK
- Volg de aanwijzingen van het programma en
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- Klik een aantal keer op "Volgende" (als u dat wilt wijzigen, dan hier opgeven) en
- Klik tenslotte op "Voltooien"
Installatie kan ook via:
- Klik op "Start"
- Kies "Instellingen"
- Kies "Configuratiescherm"
- Icoon "Software"
- Installeren.
Op de CD zijn 5 bermbestanden van het bermonderzoek (Bink et al., 1996) bijgevoegd. Deze kunt u gebruiken
om eens te zien hoe het expertsysteem werkt. Deze bestanden worden niet automatisch uitgepakt, u moet
ze zelf kopiëren naar een directory of map.
Verwijderen van het programma van de vaste schijf kan d.m.v. het UNinstallShield-programma (Start-lnstellingenConfiguratiescherm-Software-BERMVLINDER- Verwijderen)

3.3

Starten

U start het expertsysteem door onder Windows "Start" aan te klikken en voor "Programma's" te kiezen.
Als u "BERMVLINDER11 aanklikt verschijnt een Rijksweg met berm en de titelpagina van het programma.
De titelpagina verdwijnt na enkele seconden automatisch. Daarna krijgt u bovenin een menubalk op uw
scherm. Hierin staan van links naar rechts de volgende menu's vermeld:

BESTAND

INVOER-DATA

VOER UIT
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RAPPORT

OPTIES

HELP

BERMVLINDER GEBRUIKEN

4.1

Invoeren van gegevens

Op de menubalk: INVOER-DATA.
Onder INVOER-DATA heeft u zes keuzemogelijkheden:

- Vegetatie
-

Kenmerken
Bermtype
Achterland
Ligging
Beheer

Per bermlocatie is er minstens één inventarisatie-formulier met daarop de invoergegevens voor het expertsysteem.
Het kan ook zijn dat er voor één bermlocatie twee of drie inventarisatie-formulieren ingevuld zijn. Dat is
afhankelijk van de situatie in de berm. Wat een bermlocatie voor het expertsysteem is wordt beschreven
in bijlage 1.
4.1.1 Vegetatie

Akkervergeet-mij-nietje
Gestreepte witbol
Gewone lioombloem
Gewone paardebloem
Gewone veldbies
Gewoon duizendblad
Glans haver
Grote brandnetel
Heermoes
Hopklaver
Kleine klaver
Kropaar
Madeliefje
Rode klaver #
Rood zwenkgras si
Ruwbeemdgras
Scherpe boterbloem
Smalle weegbree #
Smalle wikke ss
Veldbeemdgras
Velde reprijs
Vogelwikke
Witte klaver
Zachte dravik si
Zachte ooievaarsbek
Zandmuur

Rood zwenkgras si
Rood zwenkgras ss
Roodbloeiende framboos
Roomse kervel
Rosse vossestaart
Roze vetkruid
Roze winterpostelein
Rozemarijn
Rozenkransje
Rozetkmidkers
Ro zetsteenkers
Ruig hertshooi
Ruig klokje
Ruig viooltje
Ruig viooltje #
Ruig x Maarts viooltje
Ruig zoutkruid
Ruige anjer
Ruige heemst
Ruige klaproos
Ruige lathyrus
Ruige leeuwetand
Ruige rudbeckia

Afbeelding 1 Het venster voor de vegetatie.

Als u de knop "Vegetatie" activeert krijgt u een venster op het beeldscherm, dat uit twee delen bestaat
(afbeelding 1). Het linker deel bevat een volledige lijst van Nederlandse planten en bomen afkomstig uit
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het "Botanisch basisregister" BBR93 (Anonymus, 1993). Hierin kunt u de geïnventariseerde planten selecteren.
Het rechterdeel van het venster is nog leeg. Met PgUp/PgDn, de pijltjestoets 4 of de muis kunt u het linkerdeel
van het venster in zijn geheel doorlopen. Door met de muiscursor op de naam van een plant te gaan staan
en deze aan te klikken wordt de plant geselecteerd. U klikt nu het pijltje (=>) in de middenbalk aan. De
betreffende plantennaam wordt dan overgezet naar het venster "Inventarisatie plantensoorten" aan de
rechterzijde.
Het is ook mogelijk om de naam van de plant boven in het linker deel van het venster in te tikken. Op
het moment dat u de eerste letter intikt begint BERMVLINDER tegelijkertijd alfabetisch te selecteren op
naam. Zo is het mogelijk snel uw vegetatiegegevens in BERMVLINDER in te voeren. Dit is zowel met de
Nederlandse als de wetenschappelijke naam mogelijk (menubalk: "Opties-Latijn\Nederlands" 4.5.4 en 4.5.5)
Indien u op "Annuleren" klikt, bent u de volledige selectie in de inventarisatielijst weer kwijt. Hebt u ten
onrechte planten in de inventarisatielijst opgenomen en wilt u deze verwijderen dan kunt u dat ongedaan
maken door de betreffende naam in de inventarisatielijst met de muis te selecteren. Vervolgens klikt u op
het pijltje (<=) in de middenbalk. De plant verdwijnt dan weer uit de inventarisatielijst.
Plantensoorten die gemerkt zijn met een # achter hun naam, zijn waardplanten die in een zekere dichtheid
dienen voor te komen willen zij voor vlinders effectief zijn als waardplant. In de kruidachtige vegetatieopnamen
moeten deze in een dichtheid van tenminste drie planten per 10 vierkante meter aangetroffen worden.
Is de dichtheid van deze planten lager, dan kiest u dezelfde plant zonder het # achter de naam.
Bij een aantal plantensoorten staat achter de soortnaam de Latijnse afkorting: si of ss. De betekenis hiervan
luidt:
si - sensu lato (in brede zin), de 'typische' vorm alsmede de ondersoorten.
ss= sensu stricto (in enge zin), alleen de 'typische' vorm.
Als u klaar bent met de selectie klikt u op "O.K.."
Er staat nu een • voor "Vegetatie"
4.1.2 Kenmerken
In afbeelding 2 staat het venster voor Kenmerken
l Kenmerken wegberm

• ; 'v'i

•'• i±^'»ÏLJ-LLi"-'H:*+

:

i

'•"--"• = telV "'"> 'I>JJ •AU: '...±>y<i

hoge vegetatie: vegetatie > 50 cm hoog (±80 cm)
mozaïek van korte en hoae veaetatie

ontbreekt •*
50-70%

-

Afbeelding 2 Het venster voor Kenmerken.

De "Vegetatiehoogte" van de kruidachtige vegetatie voert u in door met de muiscursor op het gewenste
vegetatiehoogte van het keuzevenster te gaan staan en vervolgens aan de klikken. Het vakje van de geselecteerde
vegetatiehoogte wordt dan donker van kleur.
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Op dezelfde wijze voert u het vak "Ruimtelijk" in. Hier klikt u met de muiscursor de betreffende knoppen
(») rechts naast de venstertjes aan en selecteert vervolgens het betreffende item.
Bij "Overig" kunt u aangeven of er sprake is van een zomerdepressie (zie opmerking in bijlage 3 nr. 12)
door het betreffende venstertje wel of niet aan te klikken.
De "Oppervlakte" vult u in door met de muiscursor in het invulvak te gaan staan en aan te klikken. U kunt
nu het oppervlak van de locatie intikken. Deze kan in hele getallen en decimalen worden ingevoerd.
Klik op "O.K.."
Er staat nu een • voor "Kenmerken"
4.1.3 Bermtype

bos[N050501]
hakhout (N050503)
heide (N050103]
mantel (N050507)
moerasvegetatie (N050305)
nathooiland [N0501051]
niet gesloten beplanting [bomen] (N0507)
oevervegetatie (N0501072]
pioniersbegroeiing (N0501012]
produktiegrasland (N030103)
recreatief gras (N050101A)
rietland[N0501052]

singel [N050509]
spontante opslag (N050511]
struikenrij (Q59)
st ruwe el (N050515)
zoomvegetatie [N0501071
OK

Annuleer

Afbeelding 3 Het venster voor Bermtype(n).
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Hier kunt u één of meerdere typen van de wegberm selecteren door met de muiscursor op het betreffende
type te gaan staan en aan te klikken. De geselecteerde bermtype(n) worden dan donker van kleur (afbeelding
3).
Klik op "O.K.."
Er staat nu een • voor "Bermtype"
4.1.4 Achterland

Afbeelding 4 Het venster voor Achterlandtype(n).
Hier kunt u één of meerdere type(n) achterland selecteren die de wegberm begeleiden (afbeelding 4). Door
met de muiscursor op de betreffende type(n) te gaan staan en aan te klikken selecteert u deze. De geselecteerde
type(n) achterland worden dan donker van kleur.
Klik op "O.K.."
Er staat nu een • voor "Achterland".
4.1.5 Ligging
Dit venster geeft u de mogelijkheid de plaats van de bermlocatie in te voeren (afbeelding 5).
In het bovenste venster voert u het nummer van de rijksweg in. Bij 6 rijkswegen verschijnt er naast dit venster
de keuze tussen "R" en "B." Staat op het inventarisatie-formulier "B-traject: ja" aan gegeven dan vult
u "B" in. Staat er "nee" aangegeven dan vult u "R" in. Wilt u meer weten over B- en R-trajecten dan
verwijzen wij u naar bijlage 5: 5.1 "Het rijkswegenbestand (1-1-95) toegelicht".
Als u bij een rijksweg met een dubbele kilometrering (B-traject met een hectometerpaainr. dat genoteerd
staat bij het B-traject op de kaart in bijlage 5) de Ligging geheel heeft ingevoerd met een hectometerpaalnummer
die buiten de range van de rijksweg valt, dan verschijnt er een tekst over de "ranges" in de hedometerpaalnummers
met de B en R trajecten van die rijksweg. In die teksten is de locatie van de B trajecten niet aangegeven.
Uit de tekst blijkt wel dat er een dubbele kilometrering aanwezig is. De kaart geeft hierover uitsluitsel.
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Afbeelding
5 Het venster VOOr de Ligging. Naast het wegnr. ziet u een R. RW59 is één van de 6 rijkswegen waar een dubbele
hectometrering voor kan komen. Voor deze hmp echter niet.

In het middelste venster voert u het middelste hectometerpaalnummer van de locatie in. Indien de geïnventariseerde
berm zich b.v. over een lengte van 400 meter uitstrekt, kiest u voor de middelste van de vijf aanwezige
hectometerpalen.
In het onderste venster kunt u kiezen of het een "Linker-" een "Midden-" of een "Rechterberm" betreft.
Klik op "O.K.. "
Er staat nu een • voor "Ligging".
4.1.6 Beheer

Nieuw
12 J H September

j

Verwijder
Vorige

Middelzware apparatuur, 500-1300 kg, 15-30 pk ~

Volgende

wiersen en oprapen in twee gangen

Afbeelding 6 Het venster voor Beheer.
Als er nog geen enkel beheer is ingevoerd staat het venster standaard in een grijstint. Klik voor invoer van
gegevens eerst op "Nieuw". Er verschijnt dan een venster met een standaardinstelling die overeenkomt
met géén beheersinvloed. Voor het invullen van de items in het venster gaat u met de muiscursor op de
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knop (») van het betreffende item staan en klikt deze aan. U krijgt dan een overzicht van elk item. U selecteert
het item door uw keuze met de muis aan te klikken. Standaard staat "uitvoeren" van het beheer op "ja"
(afbeelding 6).
Wilt u per bermlocatie meerdere maaiperioden invoeren dan klikt u weer op "Nieuw". Bij "Maaiperiode":
ziet u het aantal ingevoerde maaiperioden staan en welke u op dat moment op het scherm ziet. Bijv. " Maaiperiode
1 / 3 " wil zeggen dat er drie maaiperioden zijn ingevoerd en dat u daarvan de eerste periode op het beeldscherm
heeft staan.
Bij iedere maaidatum moet ook de "Methode" van het maaien (zwaarte machine) en wat er met het "Maaisel"
gaat gebeuren (afvoeren of laten liggen en het aantal werkgangen) worden ingevoerd.
Is er niet duidelijk één maaidatum maar wel een maaiperiode waarin de aannemer volgens de bestekken
mag maaien, dan kunt u door met het expertsysteem te 'spelen' een maaidatum vinden waarvóór of juist
waarna de aannemer mag maaien (zie hiervoor aanwijzingen in 4.3.5 Maaidata optimaliseren). U kunt ook
iedere ingevoerde maaidatum op "nee" zetten. Deze maaidatum wordt dan niet meegenomen in het uiteindelijke
resultaat onder "Voer-uit".
Is het huidige maaibeheer van uw berm een maaibeheer van minder dan één keer per jaar maaien, dan
vult u de maaidatum in van het ene jaar waarin wordt gemaaid. De prognose aan dagvlinders van dit maaibeheer
wordt duidelijk als paragraaf 4.3.1 is doorlopen.
Met de knop "Verwijder" kunt u ingevoerde maaidata verwijderen. BERMVLINDER zal u om een bevestiging
vragen. Met de knop "Volgende" en "Vorige" kunt u de volgende en de vorige ingevoerde maaidatum
getoond krijgen.
Klik op "O.K.."
Er staat nu een • voor "Beheer".

4.2

Bestanden

Op de menubalk: BESTAND.
Onder Bestand heeft u vijf keuzemogelijkheden:
-

Nieuw
Openen...
Opslaan
Opslaan als...
Afsluiten

4.2.1 Nieuw
Door op Nieuw te klikken maakt u het geheugen leeg en kunt een nieuwe bermlocatie invoeren. Indien
u de eerste bermlocatie wilt invoeren wordt "Nieuw" na het starten grijs weergegeven, d.w.z. dat deze
knop dan nog niet actief is. Wilt u de eerste bermlocatie invoeren dan begint u met "Invoer-data" bovenin
de menubalk aan te klikken (zie 4.1 Invoeren van gegevens). Als u bij "Invoer-data" gegevens hebt ingevoerd
en opgeslagen kunt u met de muis wel op "Nieuw" klikken.
Indien u vergeten bent om de gegevens op te slaan, dan krijgt u een waarschuwing die u naar believen
kunt negeren. Indien u ervoor kiest de gegevens wel op te slaan, krijgt u het venster" Opslaan bermgegevens
als" te zien (afbeelding 8). Ca verder te werk als onder 4.2.3 "Opslaan".
4.2.2 Openen...
Door op "Openen" te klikken kan een reeds bestaand bestand worden geopend.
Het venster "Openen bestand met bermgegevens" verschijnt nu (afbeelding 7). U kunt een bestand selecteren
door de betreffende naam (incl. de extensie .brm of anders) in te tikken onder "Bestandsnaam:" of in het

w
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Bestandsnaam:
05910453. hlo

Mappen:
c:\progra~1 \ber...\bermvl~1

_deisreg.isr
_isreg32.dll
000. ckb

c:\
3 progra~1
| bermvl22
^ ibn-dlo
ü i bermvl~1

O-test, brm
0-test2.brm
0-test3.brm
0 tesU.brm
Bestandstypen:

| Alle bestanden [ V )

OK
Annuleren
Netwerk.

Stations:

j]

j8

c: dww54163

Afbeelding 7 Het venster voor het openen van de bestanden
grote linker venster het bestand te selecteren met de muis. Het is aan te raden om onder " Bestandstypen"
Alle bestanden (*.*) te selecteren. Doet u dit niet dan verschijnen slechts de bestanden met de extensie
*.brm.
Maakt u een vergissing, klik dan op "Annuleren" en herhaal de procedure "Openen".
Klik daarna op "O.K".
In het rechter venster van "Openen" bestand met bermgegevens ziet u bovenin onder "Mappen" denaam
"Bermvl" staan. Onder Stations staan de letters van de stations waarop u kunt werken. U kunt voor een
andere (bv. A, D of E:) station kiezen als u op (T) klikt, en zo gegevens inlezen vanaf een diskette of CD-speler.
De vijf bijgeleverde bermbestanden van het dagvlinderonderzoek kunt u vanaf de D of de E schijf inlezen.
Wilt u de gegevens die op een diskette staan kopiëren, dan moet u dat doen vanaf de DOS prompt (C:\)
of via programmabeheer of de verkenner van Windows. (Zie hiervoor de handleiding voor DOS of Windows).
Dit geldt eveneens voor het verwijderen van bestanden.
4.2.3 Opslaan
Hiermee kunt u invoergegevens opslaan, maar ook kunt u voor alle zekerheid tussentijds invoergegevens
opslaan. Heeft u aan de bermlocatie al een bestandsnaam gegeven dan slaat het expertsysteem zonder
verdere vragen die gegevens op.
Heeft het bestand nog geen bestandsnaam dan klikt u "Opslaan" aan met de muiscursor, daarna krijgt
u het venster "Opslaan bermgegevens als" te zien (Afbeelding 8). Het is verstandig uw bermlocatiegegevens
in een aparte "Map" onder te brengen dan waar de programma onderdelen opgeslagen liggen. U kunt
kiezen voor een ander station. Daarvoor klikt u de pijltjes toets onder "Station" aan en maakt u uit die
lijst uw keuze. Daarna kiest u onder "Mappen" de plaats waar u uw bestanden wilt opslaan.
Vervolgens gaat u met de muiscursor in het venster staan ónder "Bestandsnaam:" hierin staat donker gemarkeerd
"*.brm" te knipperen. U klikt dit venstertje met de muis aan en de donkere markering verdwijnt nu. Met
de backspace toets kunt u eventueel" *.brm" verwijderen. Ook is het mogelijk direct in het donker gemarkeerde
venster te gaan typen, ".brm" verdwijnt dan vanzelf. Vervolgens tikt u de naam in die u de locatie wilt
geven.
Het is verstandig een logische bestandsnaam te kiezen. U heeft 8 posities ter beschikking vóór de punt
èn 3 posities na de punt (de extensie). Totaal 11 posities (xxxxxxxx.xxx)
Een voorbeeld voor een logische bestandsnaam voor de volgende bermlocatie is (zie afbeelding 8):
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Bestandsnaam:

Mappen:

lo\bermvri \059l0453.hlo

c:\progra" l\ber..Abermvr 1

deisiregjsr

^.

_isreg32.dlll
OOO.cüdb
05310453. hlo

UI

S-tesÖ.btrm
0-ïesO.birinni
Bestand opslaan als:

OK
Annuleren

^ progra~1
^ bermvl22
^ ibn-dlo
^ bermvl~1

Ne_twerk...
-

Stations:
9c:dww54163

jj

Afbeelding 8 Het venster Opslaan bermgegevens als... met een voorbeeld van een logische bestandsnaam
Rijksweg (is max. 3 posities)
Positie berm: Links (aldus BPS) (is altijd 1 positie)
Kilometer (Hectometerpaalnummer) (is max. 4 cijfers)
Het betreft een hoofdlocatie
Bestandsnaam:
Betreft het een sublocatie:
Is er nóg een sublocatie:

59
L
45.3
hlo
059L0453.hlo
059L0453.so1
059L0453.so2

Geeft u geen extensie dan geeft het expertsysteem er de extensie *.ckb aan.
Klik op "OK". De nieuw ingevoerde gegevens van uw locatie zijn nu opgeslagen.
4.2.4 Opslaan als...
Hieronder kunt u veranderingen in reeds ingevoerde gegevens omtrent een locatie onder een andere naam
opslaan.
Nadat u "Opslaan als..." met de muiscursor hebt aangeklikt krijgt u wederom het venster "Opslaan bermgegevens
als" te zien. Ga verder te werk als onder 4.2.3 Opslaan.
4.2.5 Afsluiten
Hiermee sluit u het expertsysteem af.
Indien u veranderingen hebt aangebracht in een opgevraagd bestand, of gegevens hebt ingevoerd en/of
veranderd zonder deze een naam te geven, krijgt u vóór het afsluiten nog de vraag of u deze veranderingen
wilt bewaren. Klikt u op "Ja" dan verschijnt het venster "Opslaan bermgegevens als" (zie: 4.2.3 "Bestand
-> Opslaan"). Met "Annuleren" keert u terug naar BERMVLINDER. Klikt u op "Nee" dan worden de veranderingen
niet bewaard en wordt het programma afgesloten.

W
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4.3

De resultaten, analyse en optimalisatie

4.3.1 Voer uit-scherm
Op de menubalk: VOER-UIT.
Onder VOER-UIT heeft u twee mogelijkheden:
- Zonder maaien
- Met maaien
Alle gegevens van de bermlocatie en het achterland zijn ingevoerd. Het resultaat aan dagvlinders voor de
locatie wordt in het venster "Voer-uit" getoond.
Bestand Invoer-data

Voer uit

Rapport

Opties

Help

Mogelijke dagvlinders: zonder het effect van maaien
Bzuin blauwtje *
Heidevlinder
Hooibeestje
Icarosblauwtje

Argusvlinder
Biuin zandoogje
Geelsprietdikkopje
Groot dikkopje
Koevinkje
Oranje zandoogje
Oranjetip
Vuurvlindertje
Zwartsprietdikkopje

Atalanta
Citroentje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Geaderd witje
Gehakkelde anrelia
Gele hrsemevlinder **
Groot koolwitje
Grote vos **

Akkervergeet-mij-nietje
Gewone hoombloem
Gewone paardebloem
Gewoon duizendblad
Hopklaver
Kleine klaver
Kropaar
Madelieije
Rode klaver #

Mogelijke dagvlinders: korte termijn effect maaien
Icarusblauwtje

Atalanta
Citroentje
Dagpauwoog
Distelvlinder

Argusvlinder
Bruin blauwtje*
Biuin zandoogje
Geelsprietdikkopje

Akkervergeet-mij-nietje
Gewone hoombloem
Gewone paardebloem
Gewoon duizendblad

Mogelijke dagvlinders: lange termijn effect maaien
Icarusblauwtje

Atalanta
Citroentje
Dagpauwoog
Distelvlinder

Argusvlinder
Bruin blauwtje*
Bruin zandoogje
Geelsprietdikkopje

Akkervergeet-mij-nietje
Gewone hoombloem
Gewone paardebloem
Gewoon duizendblad

j^

Afbeelding 9 Het Voer-uit venster. Bruin Blauwtje, Heidevlinder en Hooibeestje verdragen de maaidatum
niet. Andere maaidata uitproberen kan deze soorten mogelijk in de berm halen.
Door "Met maaien" of "Zonder maaien" aan te klikken wordt er een koppeling tot stand gebracht tussen
de basisgegevensbestanden èn de berm- en achterlandgegevens van de bermlocatie. In de bovenbalk van
de vensters staan de kopjes: "bewoners", "gasten", "trekkers" en "planten".
" Bewoners": dit venster geeft het maximale aantal soorten dagvlinders weer dat u op basis van de ingevoerde
gegevens in deze berm als bewoner kan verwachten.
"Gasten": dit venster geeft het maximale aantal soorten dagvlinders weer dat u in de berm op basis van
de ingevoerde gegevens als gast kan verwachten. Indien een vlindersoort zeldzaam is en dus sporadisch
in de berm verwacht zal worden, zijn er achter de naam van de vlinder één of meerdere sterretjes afgebeeld:
* * * = zeer zeldzaam, **= zeldzaam en *= vrij zeldzaam.
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"Trekkers": dit venster geeft het maximale aantal soorten dagvlinders weer dat u als trekkers op basis van
de ingevoerde gegevens in de berm kan verwachten.
"Planten": dit venster geeft alleen de planten weer die als waardplant van belang zijn voor de bewoners
en/of als nectarplant voor bewoners, gasten en trekkers. Deze lijst bevat dus niet alle planten van de inventarisatielijst
onder Vegetatie.
Tevens staat in de bovenbalk van ieder venster het aantal soorten vermeld dat in dat venster wordt weergegeven.
Passen alle soorten die worden weergegeven niet in het venster dan creëert Windows automatisch een
schuifbalk naast het venster. Door met de muis de schuifbalk hen en weer te schuiven kunt u alle soorten
die in het venster staan zichtbaar maken. De vensters zijn qua grootte ook aan te passen (zie hiervoor "Opties Layout").
Zonder maaien
De knop "Voer-uit" staat op non-actief (grijs) zolang er geen bestand geopend is. Als u een bestand opent
kunt u "Zonder maaien" aanklikken. Er verschijnen dan vier kleine vensters op uw beeldscherm die betrekking
hebben op de prognose van dagvlinders "zonder het effect van maaien".
Op dit scherm worden de dagvlinders getoond die in de bermlocatie voorkomen op grond van de invoergegevens
met uitzondering van het maaibeheer. Het maaibeheer is bij deze optie door het expertsysteem uitgeschakeld.
Deze vier vensters geven dus een hypothetische situatie weer maar maken de analyse van een bermlocatie
mogelijk.
(In de praktijk kunnen de aanwezige vegetatie en dus ook de dagvlinders alleen maar voorkomen juist door
het uitgevoerde maaibeheer. Kruidachtige vegetaties vereisen een maaibeheer om in de gewenste toestand
te kunnen blijven. Wordt er niet beheerd, dan veranderen ze volgens een natuurlijke successie in een ruigte
en uiteindelijk in bos. Bij een ecologisch bermbeheer is het van belang dat een botanisch interessante vegetatie
in stand blijft èn dat er interessante bewoners in de berm kunnen komen).
Met maaien
(1x of meer keren per jaar)
Dit item kan op non-actief (grijs) staan als u vergeten bent het maaibeheer in te voeren onder" Invoer-data Beheer". Het kan ook zijn dat de maaiperioden niet kunnen worden doorgerekend. In dat laatste geval
staat de knop "Uitvoeren" in het invoervenster van "Beheer" voor alle gekozen maaiperioden op "Nee."
Is het item "Met maaien" wel geactiveerd dan resulteert het aanklikken van de knop "Met maaien" in
twaalf prognosevensters (afbeelding 9).
->

->

->

De bovenste rij van vensters geven dus, zoals onder "Zonder maaien" staat vermeld, de vlindersoorten
weer op grond van de invoergegevens van een bermlocatie waarbij de maaidata zijn uitgeschakeld:
"zonder het effect van maaien".
De middelste rij van vensters geven de dagvlinders weer die voorkomen op grond van alle ingevoerde
gegevens (dus incl. maaidata). Zij geven het directe "korte termijn"-effect van de ingevoerde maaidatum
op de dagvlinders weer.
De onderste rij van vensters geven twee soorten lange termijn-effecten van het maaibeheer op
de plantensoorten en de dagvlinders weer n.L:
1e)
verrijking van de bodem als gevolg van laten liggen van maaisel en/of klepelen.
2e)
betredingseffecten, als gevolg van bodemverdichting door gebruik van zware machines
en/of te veel werkgangen.
Het klepelen en het laten liggen van maaisel heeft meestal een negatief effect op de kruidachtige
vegetatie omdat het leidt tot verrijking van de bodem. Het gevolg hiervan is dat planten van schraalgraslanden
op de lange termijn zullen verdwijnen, wat op zijn beurt het verdwijnen van vlindersoorten als consequentie
heeft.
Een aantal plantensoorten is gevoelig voor regelmatige belasting door druk van machines en het
aantal werkgangen. Deze tredgevoeligheid' is niet voor alle planten gelijk. Sommige soorten ondervinden
hier meer last van dan andere.
De invloed van verrijking en tred is af te lezen, door een vergelijking te maken tussen de onderste
en de middelste vensters "Planten" en "Bewoners".
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Echter: het effect van verrijking van de bodem zit nog niet goed in het expertsysteem. Bij het testen
van het expertsysteem bleken de stikstof getallen van het Botanisch Basisregister (BBR93) niet correct
te zijn. Bij het uitkomen van dit expertsysteem is het IBN-DLO bezig met de correctie van de
stikstofgetallen. Het resultaat aan dagvlinders en planten in de derde rij onder Mogelijke dagvlinders:
lange termijn effect maaien geeft in versie 2.2 een foute uitkomst en is daardoor onbruikbaar.
De vensters onder "Zonder maaien" en "Met maaien" zijn opgenomen ten behoeve een overzichtelijke
analyse van de bermlocatie voor bermbewoners.
Een vergelijking tussen de bewoners in de bovenste vensters en in de middelste vensters laat zien welke
bewoners niet in de bermlocatie voor kunnen komen vanwege de gekozen maaidata (de maaidata kunnen
geoptimaliseerd worden zie; daarvoor onder 4.3.5).
Een positieve invloed van bijv. verschralingsbeheer die toegepast wordt op een ruigte of zoömvegetatie,
is niet opgenomen in BERMVLINDER. De kennis hierover is nog niet toereikend.
(minder dan lx per jaar maaien)
In het jaar dat er niet gemaaid wordt, staat de prognose op de bovenste rij vensters. De prognose aan dagvlinders
in het jaar dat er wel wordt gemaaid is af te lezen in de middelste rij vensters.
Is dit het maaibeheer dat u nieuw wilt instellen dan zal na ongeveer 4 jaar het resultaat aan vlinders en
planten gelijk staan aan de resultaten bij een klepelbeheer. Stel dit in door "Invoer data-Beheer-Maaisel"
laten liggen aan te klikken. In de onderste vensters zullen dan de prognose aan bewoners en planten getoond
worden op de lange termijn. In principe ziet u dan het aantal planten en bewoners teruglopen. Echter de
stikstofgetallen van het Botanisch Basisregister die in BERMVLINDER zijn opgenomen, zijn achterhaald. Hierdoor
is het resultaat aan dagvlinders en planten niet juist. Bij het verschijnen van BERMVLINDER versie 2.2 waren
die helaas nog niet gereed.
4.3.2 Relatie vlinder en waardplant
In de vensters van de " Bewoners" kunt u de relatie die er bestaat tussen de vlindersoort en de waardplant(en)
bekijken. Hiervoor klikt u de dagvlinder aan. Zowel de dagvlinder als zijn waardplant(en) onder "Planten"
worden donker gemarkeerd.
Wanneer u echter een plant aanklikt is het mogelijk dat één of meerdere dagvlinders donker gemarkeerd
worden. Dat betekent dat deze planteen waardplant is voordeze vlinder(s). De planten die niet gemarkeerd
kunnen worden, zijn de nectarbron(nen) voor sommige vlinders.
4.3.3 Richtlijnen voor beheer
In deze paragraaf worden algemene richtlijnen voor het beheer en in de volgende paragraaf voor inrichting
gegeven ten aanzien van dagvlinders die in wegbermen voor kunnen komen. Lees eerst deze richtlijnen
alvorens u met BERMVLINDER aan de gang gaat om een bermlocatie te verbeteren voor dagvlinders. De
richtlijnen kunnen namelijk al aardig sturing geven aan de manier waarop gezocht wordt naar een optimalisatie
van bermlocatie en een concrete uitwerking voor een groenbeheerplan en/of inrichtingsplan voor bestaande
rijkswegen.
Een maairegime dat gunstig is voor de vegetatie, is afgestemd op het tijdstip waarop de zaadvorming voltooid
is van de daarin aanwezige bijzondere plantensoorten. Een regime dat gunstig is voor dagvlinders respecteert
de kritische periode van de soorten die op de locatie als bewoner kunnen voorkomen. Bij vlinders gaat het
er om dat de vegetatie op zijn aantrekkelijkst is op het tijdstip dat de vlinders eieren gaan afzetten en dan
hun keuze maken of zij hun nakomelingen wel of niet aan de locatie toevertrouwen. Het beheer dat daarna
uitgevoerd wordt, bepaalt of het met de dagvlinderpopulatie daarna wel of niet goed afloopt.
In vele gevallen kan een gunstige maaidatum voor de vegetatie samenvallen met die voor de betreffende
vlindersoorten. Een veilige periode is in het algemeen van half september tot eind oktober. Voor vegetaties
die tweemaal per jaar gemaaid worden, is het tijdstip van de eerste maaibeurt kritisch maar het effect op
de dagvlinderbevolking is sterk afhankelijk van het vegetatietype. De bepaling van de meest geschikte maaiperiode
kan 'uitgeknobbeld' worden met behulp van het expertsysteem (zie 4.3.5).
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In voor- en najaarsmaaibeurt een deel uitsparen (gefaseerd maaien)
Er zijn vlindersoorten die het maaien zonder meer slecht verdragen. Dan gaat het er om dat een deel van
de vegetatie uitgespaard wordten gefaseerd gemaaid wordt. Een uitgespaard deel moet van een dusdanige
oppervlakte zijn dat daarin een voldoende groot aantal vlinders leeft die de populatie in stand kunnen houden.
Het volgende jaar kan vanuit het gespaarde deel de rest van de berm opnieuw bevolkt worden. Als richtlijn
voor de oppervlakte van zo'n jaarlijks uit te sparen deel wordt minimaal 0,2 ha gegeven. Met name in bermen
met heidebegroeiing, waar de Heidevlinder en het Groentje kunnen voorkomen, is niet alles in één keer
maaien een voorwaarde om deze soorten daar als bewoner te houden.
In voorjaarsmaaibeurt een deel uitsparen (gedifferentieerd maaien)
Bermen die tweemaal per jaar gemaaid en afgevoerd worden, kunnen meer vlindersoorten huisvesten als
een deel bij de voorjaarsmaaibeurt overgeslagen wordt. Dan kunnen zowel soorten die een lage vegetatie
prefereren als soorten die een hoge verkiezen naast elkaar voorkomen. Of een dergelijk gedifferentieerd
maaibeheer gunstig uitpakt voor een dagvlinder in een concrete bermlocatie kan met behulp van het expertsysteem
worden nagegaan. Op met name de wat rijker bodems als klei en voedselrijk zand betekent dit beheer echter
een afname van de (zeldzamere) plantensoorten.
Zoomvegetatie
Dit maaibeheer op rijkere bodems leidt tot een zoomvegetatie. Dit vegetatietype wordt in een lagere frequentie
gemaaid dan schraalgrasland. Zij beslaat meestal een deel van de berm. Het schraalgrasland en de zoomvegetatie
bevinden zich meestal parallel aan elkaar. Er is een aantal vlindersoorten die een sterke voorkeur voor zoomvegetaties
hebben, waaronder enkele die maaien zonder meer slecht verdragen, zoals het Geelsprietdikkopje en het
Groot dikkopje. Deze soorten zijn gebaat bij een gefaseerd beheer. Ook hier speelt de oppervlakte een
rol in de overleving van de populatie en kan van de minimaal 0,2 ha regel uitgegaan worden. In zoomsituaties
is de oppervlakte als maatstaf lastiger te hanteren omdat het veel meer om de lengte van de zoom gaat.
Een gewenste breedte van de zone, die als zoom behandeld wordt, bedraagt dan ongeveer 4 m, maar in
de praktijk kan een strook van 2 m ook voldoen. In ieder geval gaat het om een lengte van minimaal ongeveer
500 m, willen de liefhebbers van zomen onder de graslandvlinders daar als bewoner kunnen leven. Of een
dergelijk ingewikkeld beheer voor de betreffende locatie loont, kan met behulp van het expertsysteem nagegaan
worden.
Bij een gefaseerd maaibeheer kan de afvoer van organisch materiaal te gering zijn om de vegetatiekundige
kwaliteit van de vegetatie in stand te houden. Dat betekent dat wanneer u van twee keer per jaar maaien
naar één keer of minder maaien overgaat er plantensoorten kunnen verdwijnen. Het expertsysteem maakt
dit niet zichtbaar. Het laten overstaan van de vegetatie eens in de vier jaar is meestal wel acceptabel voor
de overleving van de.ze!dzamere flora. In situaties waarbij de berm over 2 km gelijk is, kan dan een onderverdeling
in vier eenheden van 500 m gemaakt worden waarvan dan jaarlijks één deel niet gemaaid wordt. Men
zij er op bedacht dat zoomsituaties niet alleen langs struweel- en bosranden optreden, maar ook langs oevers
van wateren.
Lichten van de beplanting
Voor de uitkap van een bestaande beplanting heeft alleen lichting (flinke open plekken creëren van 1 a
1,5 maal de hoogte van de aanwezige bomen) zin voor dagvlinders en in smalle beplantingen smaller dan
20 m. moet de uitkap van flinke open plekken op het zuiden gericht zijn. De zon moet op de kruidachtige
vegetatie kunnen schijnen. Het Bont zandoogje heeft bijvoorbeeld open plekken in of langs de rand van
een beplanting nodig om er zijn eitjes af te kunnen zetten op grassen op en warme plek.
4.3.4 Richtlijnen voor inrichting
Naast het bepalen van de optimale datum voor een maaibeurt is ook de wijze van inrichting van de berm
van belang. Bij het maken van een inrichtingsplan kan een aanzienlijk succes behaald worden indien dit
ontwerp afgestemd wordt op de situering en potenties van een bermlocatie. Dit houdt in dat ontwerpen
op maat gemaakt moeten worden.
Punten van aandacht zijn o.m.
in de schaduw gelegen delen hebben vrijwel geen betekenis voor dagvlinders, zo ook hellingen
groter dan 30° met expositie op het noorden,
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bij het ontwikkelen van een vegetatietype moeten oppervlakten gekozen worden van tenminste
0,3 ha. Bij het toepassen van een gedifferentieerd maaibeheer dienen vegetatietypen van tenminste
0,2 ha gekozen te worden.
een aantal dagvlinders reageert positief op een mozaïek van een lage naast een hoge kruidachtige
vegetatie. Dan is het aan te bevelen een zoomvegetatie te creëren in de overgang van schraalgrasland
naar de beplanting (minimale grootte 0,2 ha. = 2.000 m2; dat is bijvoorbeeld 500m x 4m). Wees
u er van bewust dat u daarmee een eventuele aanwezige zeldzame schraalgrasland flora te niet
kunt doen.
bij de aanleg van een berm verdient een spontane ontwikkeling van de vegetatie de voorkeur. Is
het inzaaien noodzakelijk i.v.m. erosieproblemen, dan is het wenselijk daarvoor mengsels te gebruiken
die gewonnen zijn van soortenrijke graslanden uit de nabije omgeving. Bermen die reeds eerder
ingezaaid zijn met een handèlsmengsel en tengevolge daarvan een soortenarme vegetatie hebben,
kunnen doorgezaaid worden met een mengsel zoals hierboven aangeduid. U moet hierbij dan wel
bedenken dat dan ook de plantensoorten waarvan te verwachten is dat ze bij zo'n toevoeging zullen
verschijnen, moeten worden toegevoegd aan de inventarisatielijst van de "Vegetatie",
ook het aanbrengen van veranderingen zoals het toevoegen van b.v. een bomenrij van Zomereik
of lep, een uitkap van een bestaande beplanting waardoor het bedekkingspercentage verandert,
het aanbrengen van specifieke struweelsoorten als Sleedoorn, Sporkehout en Wilde liguster, of
het creëren van een sloot met oevervegetatie, kan de natuurwaarde van de bermlocatie verhogen.
Voeg bij aanplant, de boom- en struweelsoorten toe aan de "inventarisatielijst plantensoorten"
van de "Vegetatie". In het expertsysteem is een helpfunctie aanwezig waarmee deze plantensoorten
die de vlinders nodig hebben als voeding voor de rups, opgespoord kunnen worden. Op deze wijze
kunt u mogelijk de natuurwaarde voor dagvlinders verhogen en is de prognose af te lezen in het
venster "zonder het effect van maaien".
Voor een aantal potentiële bewoners kan het oppervlak van de bermlocatie te klein zijn. Per locatie
moet bezien worden of de oppervlakte vergroot kan worden en/of welke wijze dit zou kunnen
en of u dit de inspanning waard vindt.
4.3.5 Verhoging van de natuurwaarde
Onder 4.3.1 staat beschreven hoe u het "Voer-uit Met maaien" scherm moet lezen om zicht te krijgen
op de potentiële natuurwaarde aan dagvlinders voor de bermlocatie. In 4.3.3 en .4 staat het effect van
maaien op dagvlinders en richtlijnen voor het maaibeheer en de inrichting in zijn algemeenheid beschreven.
Met deze paragrafen in het achterhoofd kunt u nu met de volgende paragraaf tot optimalisatie van de
bermlocatie komen voor dagvlinders met behulp van BERMVLINDÉR.
Om de natuurwaarde te verhogen is het met name van belang om meer bewoners in de berm te krijgen.
Uit het dagvlinderonderzoek (Bink et al., 1996) langs rijkswegen blijkt dat in Nederland 13 dagvlindersoorten
als bewoners zijn aangetroffen. De inschatting is dat voor nog eens 11 soorten de berm ook geschikt gemaakt
kan worden: de potentiële bermbewoners (bijlage 6). Om een bermlocatie te optimaliseren voor dagvlinders
kunt u zich dus beperken tot deze 24 soorten. De bermlocatie moet dan wel voldoen aan de biotoopeisen
van de soorten. Met behulp van BERMVLINDER kunt u mogelijk de "bermbiotoop" voor dagvlinders verbeteren
door:
1
2
3

de maaidata te optimaliseren;
gasten als bewoner in de berm proberen te halen;
soorten die noch als gast noch als bewoner in de bermlocatie voorkomen, in de berm proberen
te krijgen.

Maaidata optimaliseren
Zoals in 4.3.1 "Voer-uit Met maaien" beschreven staat zijn in de bovenste vensters de bewoners weergegeven
op basis van de invoergegevens met uitzondering van het maaibeheer. In de middelste vensters zijn de
bewoners weergegeven op basis van a||e_ invoergegevens. Een vergelijking tussen de bewoners van de bovenste
vensters en de bewoners van de middelste vensters laat dus in de middelste vensters zien welke bewoners
niet in de bermlocatie voor kunnen komen vanwege de gekozen maaidatum of maaidata. Is het aantal bewoners
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in het bovenste venster groter dan in het middelste venster kunt u hier mogelijk een verbetering aanbrengen
door te gaan 'spelen' met de "Maaidatum" of Maaidata onder "Invoer-data Beheer".
Wanneer de bewoners in het bovenste venster gelijk zijn aan het middelste venster, dan kan een andere
maaidatum het aantal bewoners niet laten toenemen.
Heeft u twee maaidata ingevoerd dan kunt u om te beginnen de eerste maaidatum van het jaar in het
venster "Beheer" uitzetten, door op "Uitvoeren - nee" aan te klikken. Daarna kijkt u wat het effect hiervan
is op de bewoners. Daarvoor klikt u op "Voer-uit Met maaien" inde menubalk. U krijgt mogelijk een nieuwe
prognose aan bewoners in de tweede rij, op basis van de verandering die u aanbrengt. Heeft dit geen effect
dan schakelt u eerste maaibeurt weer aan en schakelt de tweede maaibeurt van het jaar uit. Na iedere wijziging
moet u "Voer uit-Met maaien" aanklikken om de laatste wijziging door te laten rekenen en op het scherm
afgebeeld te krijgen. Heeft het uitschakelen van één van de twee maaibeurten effect op de bewoners in
de tweede rij dan gaat u verder door een maaidatum uit te knobbelen die de meeste natuurwaarde aan
dagvlinders oplevert.
Het kan zijn dat de gehele voorjaarsbeurt ongeschikt is voor bewoners. De najaarsmaaibeurt tussen 17 september
en eind oktober pakt vaak gunstig uit. Voor een enkele soort ligt het weer anders. Het kan zijn dat u hier
moet kiezen voor een maaidatum ten gunste van de ene of de andere soort. Het gaat er om welke soorten
men wil bevoordelen. In paragraaf 4.3.6 "Natuurwaarde bepalen voor dagvlinders" worden handreikingen
gedaan.
U dient hier zelf (het expertsysteem voorziet hier niet in) de overweging te maken of er met deze maaidata
geen zeldzame flora zal verdwijnen. In paragraaf 4.3.7 "Natuurwaarde bepalen voor flora en fauna" wordt
op dit keuze probleem ingegaan.
Praktisch gezien kunt u met BERMVLINDER dus uitknobbelen vanaf welke datum de aannemer mag beginnen
met maaien of juist moet stoppen met maaien.
Gasten als bewoner in de berm halen

Het is ook mogelijk om gasten als bewoners in de berm te krijgen. Door de bank genomen zijn dat alleen
de 24 dagvlindersoorten die in bijlage 6 staan. Komen deze soorten als gasten voor op het Voer uit-scherm
in de tweede rij dan kunt u in BERMVLINDER de reden vinden waarom zij niet als bewoners voorkomen.

Bont zandoogje
Bruin blauwtje *
Bruin zandoogje
Eikepage
GeelsDrietdikko

De vegetatiehoogte is ongeschikt voor
Ie vlindersoort.

Afbeelding 10 Het Waarom venster geeft de reden waarom de Argusvlinder niet als bewoner voorkomt
op basis van alle invoergegevens
Daartoe maakt u eerst een uitdraai van de bermlocatie. Deze uitdraai geeft alle invoergegevens en de dagvlinders
die op het Voer uit-scherm staan weer (zie Rapportage 4.4, de optie Afdrukken paragraaf 4.4.2, deze optie
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gebruikt veel papier. U kunt ook voor Opslaan als., tekstbestand kiezen waarna u het geheel kunt inkorten
in een tekstverwerkingsprogramma).
Door nu in het Voer uit-scherm één van deze gasten aan te klikken èn daarna de functietoets F2 (of onder
"Opties-Waaróm" zie: 4.5.1) in te drukken verschijnt het Waarom venster (afbeelding 10). Hier vindt u
de redenen waarom deze gast niet als bewoner in de berm voorkomt. Op de uitdraai van de bermlocatie
kunt u achter iedere gast de reden weergeven waarom zij niet als bewoner voorkomt. U kunt daarna gericht
de invoer data bijstellen.
Invoer-data waar u als beheerder of inrichter invloed op heeft zijn:

REDEN waarom een soort niet
voorkomt:

Beïnvloedbaar: door Beheer (B); door Inrichting (I); Niet
beïnvloedbaar (/). Gevolgd door oplossingen uitproberen
met BERMVLINDER:

1 Kritieke maaidatum
2 Vegetatiehoogte ongeschikt

1 B => Maaiperiode Nee uitproberen. Maaidata uitproberen
2 B => Mozaïek uitproberen betekent: gediff. maaibeheer
+l
uitwerken (zie 4.3.3 en .4)
3 B => Bedekking beplanting uitproberen, betekent: Uitkap
(Lichting 4.3.3)
I => Bedekking beplanting uitproberen, betekent: Aanplanten (4.3.4). Soorten toevoegen aan Vegetatie
4 B => Beperkte mogelijkheden - Met F1 biotoopeisen
opvragen
5 I => Inzaaien. Planten toevoegen aan Vegetatie
6 B => Beperkte mogelijkheden (eventueel verschraling,
of verruiging)
7 I => Kenmerken - Oppervlak. Mogelijkheden onderzoeken bermtype uit te breiden
8 /
9 /
10 /

3 Bedekking beplanting ongeschikt

4 Bermtype ongeschikt
5 Geen waardplant(en) aanwezig
6 Bedekking vegetatie ongeschikt
7 Bermoppervlak is te klein
8 Achterland ongeschikt
9 Berm niet in verspreidingsgeb.
10 Soort komt niet in Ned. voor

Tabel 1 Redenen waarom dagvlinders niet in de berm kunnen voorkomen en de mogelijkheden in BERM VLINDER
om de soorten in de berm te krijgen. De makkelijkst te beïnvloeden redenen staan bovenaan
de gast nog niet als bewoner dan kan er nóg een reden zijn. Met F2 of onder" Opties - Waarom" verschijnt
dan de tweede belangrijke reden. De belangrijkste reden is als eerste gegeven. Het expertsysteem is hiërarchisch.
Voor sommige soorten wordt aangegeven dat de vegetatiehoogte ongeschikt is, zoals in het voorbeeld
in afbeelding 10 voor de Argusvlinder. Onder "Kenmerken-vegetatiehoogte" kunt u daar wijzigingen in
aanbrengen. Levert "mozaïek van korte en hoge vegetatie" een gunstig resultaat op dan betekent dit dat
u kiest voor een gedifferentieerd dan wel gefaseerd maaibeheer. Is er al een sublocatie met een dergelijk
beheer aanwezig dan is het aanbrengen van een 'mozaïek' overbodig geworden (zie verder Richtlijnen voor
het beheer in paragraaf 4.3.3)
Komt u bij een reden aan als bijvoorbeeld: "Bermtype is ongeschikt" of wilt u weten welke waardpiant
een gast nodig heeft, dan kunt u de vlindersoort aanklikken en vervolgens kunt u met de functietoets F1
of onder" Help - Zoek help over" (zie: 4.6.2) de biotoopeisen van de soort getoond krijgen. Met deze informatie
kunt u eventueel de invoer data wijzigen om het bermbiotoop eventueel geschikt te maken.
Soorten die noch gast noch bewoner zijn in de berm halen
In het expertsysteem zijn alle dagvlindersoorten van Noordwest-Europa (145) opgenomen. Het is dus mogelijk
dat bepaalde soorten noch als gast, noch als bewoner in de bermlocatie voorkomen. Maar volgens bijlage
6 zouden er wel een aantal bermbewoner kunnen zijn.
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75. icarusblauwtje, Poïyommatus icants
Zeldzaamheid: Algemeen,
N.atuurwaarde: 1.
Zeer klein tot kleine vlinder, waarvan het mannetje hemelsblauw en het vrouwtje bruin of gedeeltelijk
blauw is. De onderkant van het mannetje is grijs tot grijsbruin met een blauw wortelveld, van het vrouwtje
bruin. Langs de vleugelrand is een rij rode vlekjes aanwezig en de daarvoor gelegen rij zwarte stippen ligt
op een lijn. (Zie ook het bruin blauwtje, waar het vrouwtje van het icarusblauwtje mee verward kan
worden.)
Aantal generaties: me e stal twee.
Vliegtijd van midden mei tot eind juni en van eind juli tot eind augustus.
De rups leeft op verschillende klaversoorten, vooralrolklaver.
De soort komt in Nederland zeer verspreid voor, inclusief alle eilanden.
Het icarusblauwtje leeft in korte vegetaties van schrale graslanden die beweid of gemaaid worden en in
pioniervegetaties van braakterreinen of gronddepots.
In bermen komt het vaak als bewoner voor, vooral in de schrale vegetatietypen met rolklaver, rode klaver
of hazepootje.
Afbeelding 11 Het Help venster van Icarusblauwtje met de biotoopeisen en dergelijke van de soort

Blauwe ijsvogelvlinder
Blauwoog
Bleek blauwtje ***
Bloemenblauwtje
Bont dikkopje

Het achterland is ongeschikt voor de
j§ vlindersoort.

Afbeelding 12 Het Waarom venster geeft aan waarom het Bont zandoogje niet voorkomt (vervallen)

Door de een of ander reden kunnen deze soorten niet in de berm of het achterland voorkomen. Door "Opties-WaarómVervallen" (4.5.1) of aan te klikken kunt u de lijst met deze soorten getoond krijgen. Met de pijltjestoets
kunt u door deze lijst 'lopen' en verschijnt per soort de reden waarom zij niet voor kan komen (afbeelding
12). Alleen voor de 24 soorten uit bijlage 6 heeft het zin om de reden op te sporen. Wilt u weten of u
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de reden van het niet voorkomen van de soort kunt opheffen, dan kunt u door in het Voer uit-scherm
de vlinder aan te klikken en vervolgens de F1 -functietoets aan te slaan de biotoopeisen van de soort getoond
krijgen. Van 84 dagvlinders die na 1900 meer dan tien maal zijn waargenomen in Nederland zijn de biotoopeisen
op te vragen met F1. Hiermee kunt u mogelijk de invoer data veranderen als het door u te beïnvloeden
eisen zijn.
Voor sommige soorten is het oppervlak van de bermlocatie te klein. Het kan zijn dat door oppervlaktevergroting
er meer bewoners of gasten in de berm komen (zie 4.3.4 richtlijnen voor inrichting)
Effecten op de lange termijn verbeteren
Is de prognose op de "lange termijn" teleurstellend dan kunt u veranderingen gaan aanbrengen in het
aantal werkgangen, de zwaarte van de machines en wat u met.het maaisel doet. Het maaien en afvoeren
van maaisel, het beperken van het aantal werkgangen en het gebruik van minder zware apparatuur heeft
meestal een positief effect op de prognose aan dagvlinders op de lange termijn.
Klepelen en het laten liggen van maaisel heeft verrijking van de bodem tot gevolg wat ongunstig is voor
een soortenrijke vegetatieontwikkeling en dus ook voor de natuurwaarde aan dagvlinders. Echter het verrijkigseffect
op de vegetatie zit niet goed in het expertsysteem (zie 4.3.1 Met maaien). Het resultaat aan dagvlinders
en planten in de derde rij onder Mogelijke dagvlinders: lange termijn effect maaien geeft in het geval van
klepelen en maaisel laten liggen in versie 2.2 een foute uitkomst en is daardoor onbruikbaar.
Als de bermlocatie uit een hoofd- en een of meerdere sublocaties bestaat kunt u de resultaten aan dagvlinders
in de verslaglegging samenvoegen voor de bermlocatie.
4.3.6 Natuurwaarde bepalen voor dagvlinders
Waarschijnlijk heeft u met BERMVLINDER ondervonden dat u niet aan alle biotoopeisen van eventuele
bermbewoners tegemoet kunt komen. U zult daarom een keuze moeten maken voor de ene of de andere
soort. U kunt uw keuze tot stand laten komen door de natuurwaarde die de verschillende soorten hebben.
In bijlage 6: "Bermbewoners en potentiële bermbewoners en hun natuurwaarden" staan natuurwaarde
criteria voor de (potentiële) bermbewoners zoals de natuurwaarde (Bink et al., 1996), de trend (Plate et
al., 1996), de Rode Lijst (1995), de internationale betekenis (1993). Zeldzaamheid is niet opgenomen die
bevindt zich al in de natuurwaarde van Bink.
Nagenoeg alle bermbewoners komen om het een of het andere natuurwaarde criterium in aanmerking
om zorg voor te dragen. Zwartsprietdikkopje en Groot dikkopje vormen echter een uitzondering hierop.
Voor het bepalen van de natuurwaarde van de bermlocatie richt u zich alleen op (potentiële) bermbewoners.
Potentiële bermbewoners zijn dagvlinders waarvan verwacht wordt dat zij ook in de berm voor kunnen
komen als bewoner, mits aan hun biotoopeisen wordt voldaan.
Het is aanbevelenswaardig om de natuurwaarde van Bink als uitgangspunt te nemen om tot een keuze
te komen voor welke vlinders men beheer en inrichting wil wijzigingen. Deze natuurwaarde is namelijk een
samengestelde waarde op basis van trend, zeldzaamheid (Beide naarTax, 1989) en zelfredzaamheid (Bink,
1992) van de soort (Bink et al., 1996).
De andere natuurwaardecriteria als de trend, internationale betekenis van de soort en de Rode Lijst zijn
mede bepalend. Echter de trend geeft niet weer of de soort zeldzaam is of niet, terwijl dat wel in de natuurwaarde
zit.
De soorten zijn in deze bijlage daarom onderverdeeld naar potentiële bermbewoners en bermbewoners
en daarna naar hoogste natuurwaarde van Bink. Potentiële bermbewoners stellen wat hogere eisen aan
de berm en zijn daarom moeilijker in de berm te krijgen. De bermbewoners zijn in het dagvlinderonderzoek
in rijksbermen in bermen aangetroffen als bewoner.
Vanzelfsprekend is het van belang om een afweging te maken tussen de dagvlinders die men wil bevoordelen
en de kosten die daar tegenover staan voor beheer en/of herinrichting.
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4.3.7 Natuurwaarde bepalen voor flora en fauna
Wanneer uit de analyse naar voren komt dat een deel van de vegetatie in het voorjaar en/of het najaar
niet gemaaid moet worden om bepaalde vlinders bewoner te laten worden dient u (het expertsysteem voorziet
hier niet in) de overweging te maken of er met de nieuwe invoergegevens geen zeldzame flora zal verdwijnen.
Bovendien kunt u zich afvragen of u door de nieuwe invoergegevens mogelijk zeldzame flora inwisselt voor
bermbewoners met een lage natuurwaarde. Zijn er andere faunagroepen in de berm aanwezig of door aangepast
beheer er te krijgen dan dient u ook hier af te wegen voor welke dieren of planten u kiest om het beheer
of de inrichting op af te stemmen.
Voor u met BERMVLINDER ging werken heeft u zeer waarschijnlijk al uitgemaakt voor welke diergroepen
de bermlocatie ook interessant kan zijn, maar heeft u ook de potentie aan dagvlinders op die bermlocatie
willen bekijken. U zult dit ongetwijfeld in uw keuze mee willen nemen. Verder is de verwachting dat maatregelen,
die goed uitpakken voor de dagvlinderfauna, voor een groot deel ook goed kunnen uitpakken voor andere
diersoorten. Dieren reageren op de vegetatie maar behoeven ook enige landschappelijk structuur zoals verkregen
door het aanbrengen van een gefaseerd of gedifferentieerd maaibeheer, open plekken in een beplanting
die op het zuiden georiënteerd zijn en dergelijke kunnen ook gunstig uitpakken voor andere diergroepen.
4.3.8 Beslissingsschema
Het beslissingsschema geeft in het kort weer wat in de paragrafen 4.3.5 tot en met 4.3.7 staat om tot verhoging
van de natuurwaarde in uw bermlocatie te komen met behulp van BERMVLINDER. In bijlage 7 is de gehele
werkbeschrijving van bepalen welke locaties en hoeveel bekeken gaan worden met BERMVLINDER tot het
vaststellen van nieuw beheer en inrichting in een schema weergegeven, hierin is onderstaand schema ook
opgenomen.

Neem het voer uit-scherm voor u en volg de stappen in het onderstaande schema:

1 MAAIDATUM
OPTIMALISEREN

Algemene richtlijnen voor beheer en inrichting lezen (4.3.3. en 4.3.4)
Vergelijk bewoners van de eerste en tweede rij. Géén verschil dan naar 2
De voorjaarsbeurttijdelijk uitschakelen ("Beheer- Maaiperiode - Uitvoeren - Nee"), daarna eventueel
de najaarbeurt. (Het kan zijn dat de gehele voorjaarsbeurt ongeschikt is. De najaarsmaaibeurt tussen
17 sept. en eind oktober pakt vaak gunstig uit. Voor een enkele soort ligt het weer anders.)
Tussentijds het effect op toe- of afname aan bewoners bekijken in tweede rij. (Voer uit-Met maaien
steeds opnieuw aanklikken)
Andere maaidata uitproberen en kiezen welke soorten men wil bevoordelen (m.b.v. bijlage 6)

2 "GASTEN" en
"VERVALLEN"
ALS BEWONER IN
BERM HALEN

Van huidige invoer uitdraai maken.
Kijken welke (potentiële) bewoners uit bijlage 6 in BERMVLINDER onder de
"gasten" en "vervallen" voorkomen. Met F2 kijken waarom zij niet als
bewoner voorkomen.
De redenen achter de soorten zetten.
Door beheer of inrichting beïnvloedbare redenen uitproberen (m.b.v. Tabel 1 in paragraaf 4.3.5)
Met F1 eventueel biotoopeisen opvragen.

3 KEUZES MAKEN

Natuurwaarde bepalen a.d.h.v. bijlage 6
Inschatten of zeldzame flora in tact blijft bij gewijzigd maaidata/beheer.
Afweging maken tussen beheer afstemmen op natuurwaarde aan dagvlinders, andere diergroepen
en/of flora.

Beslissingsschema
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4.4

De rapportage

Op de menubalk: RAPPORT.
Onder RAPPORT heeft u twee keuzemogelijkheden:
- Opslaan als
- Afdrukken
4.4.1 Opslaan als
Hieronder kunt u de gegevens van de bermlocatie waarin u aan het werken bent als tekstbestand opslaan.
Het is mogelijk het opgeslagen bestand in de tekstverwerker weer op te halen en eventueel verder te bewerken.
Nadat u "Opslaan als..." met de muiscursor hebt aangeklikt krijgt u het venster "Bewaar als" te zien. Onder
"Bestandsnaam:" staat nu donker gemarkeerd b.v. "test.txt" te knipperen. U ziet dat de extensie van het
bestand veranderd is in " .txt," een tekstbestand. U klikt het station aan waaronder u het wilt opslaan. Dubbelklik
nu onder "Mappen": er verschijnt nu een lijst. Met de schuifbalk zoekt u nu de map of u klikt net zolang
door tot u de gewenste map hebt gevonden waar u het bestand wilt opslaan. Klik op "OK", het bestand
is nu in de gewenste map opgeslagen.
4.4.2 Afdrukken
Met deze optie kunt u een bestand direct van het scherm als rapport laten uitprinten. Dit neemt echter
veel papier in beslag. Opslaan als een tekstbestand en inkorten is een alternatief.

4.5

Vraagbaak en layout

Op de menubalk: OPTIES.
Onder OPTIES heeft u zeven keuzemogelijkheden:
-

Waarom
Nr.
Code
Latijn
Nederlands
Layout

4.5.1 Waarom
Met deze keuze krijgt u een korte reden waarom een vlindersoort niet als bewoner in de berm voorkomt
of geheel vervallen is.
Kies eerst "Opties" en dan "Waarom." Kies bij "Beheer:" een van de beheerseffecten en selecteer dan
de vlindersoort. In het venster links onder staat nu de reden waarom deze soort geen bewoner is. Heeft
u alle wijzigingen in het expertsysteem doorgevoerd om de reden op te heffen en wordt de "Gast" nog
geen "Bewoner," dan kunt u opnieuw onder "Waarom" opvragen waarom die soort nog niet voorkomt
als bewoner. Er bestaan soms meer belangrijke redenen waarom een soort niet als bewoner voorkomt. De
belangrijkste reden verschijnt eerst en de minst belangrijke het laatst.
Soorten die na een "Voer-uit" in het geheel niet in de lijst voorkomen kunt u opzoeken door "Vervallen"
aan te klikken. Er verschijnt nu een lijstje met soorten die vervallen zijn. Van iedere soort kan de reden worden
opgevraagd waarom deze niet in de prognose van de berm zit.
Soms kan een reden onlogisch lijken omdat deze niet meer overeenkomt met de ingevoerde gegevens!
Bijvoorbeeld: na een maaibeurt is de vegetatie kort en vindt er dus hergroei plaats. Is de termijn voor hergroei
echter te kort om weer een geschikte vegetatiehoogte te bereiken voor de soort, dan zal Bermvlinder bij
"Waarom" als reden geven dat de vegetatiehoogte ongeschikt is voor de soort. Welke hoogte u ook kiest
het expertsysteem zal steeds deze reden blijven geven. De door u ingevoerde vegetatiehoogte was dus
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wel geschikt maar zal ongeschikt worden door het beheer dat ingevoerd werd! (Dit kan het geval zijn bij
de Argusvlinder).
BERMVLINDER heeft een tweede mogelijkheden om "Waarom" te raadplegen. Kiest u voor een snelle
methode dan selecteert u na "Voer-uit" een "Gast" bij de vensterset van uw keuze. Druk vervolgens op
de functietoets F2. Het venster "Waarom" zal dan verschijnen met de door u geselecteerde vlindersoort
en de bijbehorende reden.
4.5.2 Nr.
Indien u "Nr." kiest, worden zowel de vlindernamen als de plantennamen als nummer weergegeven. De
nummers van de vlinders komen overeen met de nummers van het boek: 'Ecologische Atlas van de Dagvlinders
van Noordwest-Europa' (Bink, 1992).
De nummers van de planten komen overeen met het Botanisch basisregister (BBR), (CBS, 1993)
4.5.3 Code
Code bevat een lijst van afkortingen van de wetenschappelijke naam van dagvlinder- en plantensoorten.
4.5.4 Latijn
Latijn geeft alle vlinder- en plantennamen weer in de volledige wetenschappelijke naam.
4.5.5 Nederlands
Deze optie geeft alle vlinder- en plantennamen weer in het Nederlands.
4.5.6 Layout
De venster van het Voer uit-scherm worden in een standaardgrootte op het beeldscherm weergegeven.
Met deze optie kunt u de vensters zodanig aanpassen dat de volledige soortenlijsten van " bewoners", "gasten",
"trekkers" en "planten" op het beeldscherm te zien zijn. Dit doet u door met de muiscursor b.v. in het
vakje "Zonder beheer" te gaan staan en vervolgens aan te klikken. U kunt nu de grootte van het venster
veranderen, door het aantal regels in te tikken waarmee u het venster wilt vergroten. Door met de muis
op "default" te klikken worden de vensters weer teruggezet in de standaardgrootte.
Klik op "O.K".

4.6

De helpfunctie

Op de menubalk: HELP.
Onder HELP heeft u vier keuzemogelijkheden:
-

Inhoud
Zoek help over...
Help gebruiken
IBN-DLO
Over 'BERMVLINDER1

4.6.1 Inhoud
Inhoud geeft beknopte helpmenu's over het gebruik van BERMVLINDER. De onderstreepte woorden verwijzen
naar een volgende informatie pagina. Door met de muiscursor op het woord te gaan staan verandert de
muiscursor in een handje met aanwijsvinger. Klikt u nu op de linker muisknop dan verschijnt de opgevraagde
informatie.
4.6.2 Zoek help over...
Er verschijnt nu een venster met Help-onderwerpen over BERMVLINDER. Kies hier "vlindernaam Nederlands".
Klik vervolgens op "weergeven". Er verschijnt nu een lijst van Nederlandse vlindernamen. Hierin selecteert
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u een vlindersoort. Daarna klikt u opnieuw op weergeven. U krijgt nu informatie over deze soort op uw
beeldscherm:
Bij de Nederlandse naam worden ook eventuele andere gangbare namen van de soort alsmede
de Latijnse naam en het nummer van de soort (Bink, 1992) weergegeven.
Ook treft u informatie aan over de status van de soort zoals zeldzaamheid, Rode Lijst- of i-soort.
Verder staan biotoopeisen vermeld en onder welke omstandigheden de soort in de berm kan voor
komen.
Tevens is één (soms meerdere) afbeelding(en) bij de beschrijving opgenomen. Als u op de knop
met het fototoestel in de bovenbalk klikt verschijnt de afbeelding van de vlinder. Klikt u nogmaals
'ergens' op uw beeldscherm dan verdwijnt hij weer.
Wilt u sneller over de beschrijving van een soort beschikken dan kunt u in een prognose-venster een vlindersoort
selecteren met de muis. Drukt u nu op de functietoets F1 dan verschijnt de informatie over deze soort.
4.6.3 Help gebruiken
Dit is de helpfunctie van het Windows-programma.
4.6.4 IBN-DLO
Geeft informatie over het werkterrein van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. Met de knop "Zoeken"
kunt u gerichte informatie verkrijgen over de afdelingen en adressen.
4.6.5 Over BERMVLINDER
Geeft de titelpagina van BERMVLINDER weer. Hier vindt u informatie over:
-

De titel en de ondertitel van BERMVLINDER.
Het versienummer van BERMVLINDER.
Het telefoonnummer van het IBN-DLO.
Het faxnummer van het IBN-DLO.
De namen van de medewerkers van BERMVLINDER.
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1

BEPALEN VAN DE BERMLOCATIE

Belangrijk!!! Voor dat u het inventarisatie-formulier gaat invullen is het erg belangrijk dat u eerst de tekst
hieronder leest.
Met het expertsysteem kunt u de potenties aan dagvlinders per bermlocatie onderzoeken. Per locatie moet
een formulier worden ingevuld. Wat een locatie voor het expertsysteem BERMVLINDER is wordt hieronder
gedefinieerd (1.1 en 1.2). Het bepalen van het oppervlak van de locatie is vooraf ook erg belangrijk voor
men het veld in gaat (1.3).
1.1 Wat is een locatie
Een locatie is een deel van de berm waar men met BERMVLINDER wil kijken welke vlinders daar kunnen
voorkomen. Dat deel van de berm mag maar uit één soort maaibeheer bestaan. Het oppervlak van een
locatie is minimaal 0,3 ha (3.000 m2) en maximaal 10 ha (100.000 m2) groot. De lengte moet beperkt blijven
tot 1 km. In principe is de kruidachtige vegetatie bepalend.
De eerste meter van de berm die aan het wegdek grenst wordt doorgaans frequent gemaaid. Dit maaibeheer
kan genegeerd worden.
Wilt u het expertsysteem vullen met gegevens van de berm dan moet u er rekening mee houden dat het
expertsysteem per locatie slecht één soort maaibeheer aankan. In afbeelding 13 ziet u een berm met één
soort maaibeheer: de meeste eenvoudige berm die men zich kan voorstellen.

Locatie

Eigendomsgrens

Schraalgrasland (2x per jaar maaien en afvoeren)

Afbeelding 13 Een locatie met één soort maaibeheer. Het bermtype is schraalgrasland.

Vaak zijn er in de bermlocatie ook greppels, slootkanten en dergelijke aanwezig. Zolang deze geen ander
maaibeheer hebben dan de rest van de bermlocatie horen ze nog steeds bij de locatie.
Er kunnen parallel aan elkaar, meerdere soorten maaibeheer voorkomen. In dat geval moet u voor ieder
soort maaibeheer een apart inventarisatie-formulier invullen. Dat betekent dat u de bermlocatie moet opsplitsen
in een hoofdlocatie en één of meerdere sublocatie (zie afbeelding 14). Voorbeelden van sublocaties kunnen
zijn: ruigten, oevervegetaties en zoomvegetaties langs bosranden, maar ook de strook tussen de bermsloot
of greppel en het achterland als ze een ander maaibeheer hebben dan de hoofdlocatie.
Als er in een bermlocatie een beplanting voorkomt dan hoort deze bij de (hoofd- of sub)locatie. De beplanting
kan zoals in afbeelding 15 bestaan uit bos en struweel.
Als u een inventarisatie-formulier van een dergelijke bermlocatie moet invullen, dan moet u onder nr. 19
van het formulier alle plantensoorten noteren van het schraalgrasland èn van de beplanting. Onder nummer
14 kruist u de voorkomende bermtypen aan van de locatie. In dit geval bos, struweel en schraalgrasland.
De bermlocatie wordt vastgelegd door de hectometerpaalnummers langs de rijksweg (zie inventarisatie-formulier:
4, 5 en 6).
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sublocatie

hoofdlocatie

Eigendomsgrens

Achterland

Ruigte (1x per 2 jaar maaien en afvoeren)

Schraalgrasland <2x per jaar maaien en afvoeren)

L\ A \ \ 1 V - S ^

Afbeelding 14 Een locatie met twee soorten maaibeheer. De bermtypen zijn schraalgrasland en Ruigte
(Een Ruigte naast Schraalgrasland is een Mozaïek, zie bijlage 3: 7. Vegetatiehoogte)
Locatie
Eigendomsgrens

Schraalgrasland (2x per jaar maaien en afvoeren)

Afbeelding 15 Eén locatie met een beplanting. De bermtypen zijn: Bos, Struweel en Schraalgrasland

1.2 Wat is een sublocatie
Een sublocatie is een onderdeel van de locatie omdat het een ander maaibeheer heeft dan in de hoofdlocatie.
De sublocatie moet op een apart inventarisatie-formulier worden ingevuld en apart in het expertsysteem
worden ingevoerd. Zie de afbeeldingen 14 en 16.
In principe maakt het niet uit wat u de hoofd- of de sublocatie noemt Bij het invullen van het inventarisatie-formulier
is het wel belangrijk dat het bermtype van de hoofdlocatie het achterland (bijlage 3 nr. 15) wordt van de
sublocatie. En dit geldt natuurlijk ook omgekeerd. Dat wil zeggen het bermtype van de sublocatie wordt
dan het achterland van de hoofdlocatie.
In afbeelding 16 wordt dit duidelijk. Hier is een berm getekend met twee verschillende maaibeheren (2x/jaar
èn 1x/3 jaar maaien en afvoeren).
In de sublocatie komen naast het bermtype ruigte ook de bermtypen bos en struweel voor. Deze 3 bermtypen
moet op het formulier van de hoofdlocatie als achterland worden ingevuld. En zoals hierboven staat geldt
dit ook omgekeerd: Op het formulier van de sublocatie wordt het bermtype van de hoofdlocatie (schraalgrasland
in dit voorbeeld) genoteerd als achterland.
1.3 Oppervlaktebepaling van de locatie
Voor het bepalen van de oppervlakte van de bermlocatie geldt de beschrijving van de locatie en de sublocatie
en begrenzingen in de lengte en de breedte van de bermlocatie.
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4 <AA>1

Ruigte (lx per 3 jaar maaien
en afvoeren)

Schraatgrasland (2xperjaar maaien en afvoeren)

Afbeelding 16 Deze locatie moet opgesplitst worden in hoofd- en een sublocatie
In
1.
2.
3.

de breedte-richting wordt de.begrenzing van de locatie gevormd door:
het wegdek.
een ander beheer,
de kadastrale eigendomsgrens van RWS.

In de lengte-richting wordt de begrenzing van de locatie gevormd door:
1. een fysieke begrenzing zoals viaducten en bruggen,
2. een ander beheer.
Het oppervlak van de (hoofd- of sub)locatie mag zijn:
1. minimaal 0,3 ha (3.000 m2)
2. maximaal 10 ha (100.000 m2),
3. de totale lengte mag niet groter zijn dan 1 km,
4. de minimale breedte moet 5 mtr. zijn. Indien de aansluiting met het achterland gunstige perspectieven
biedt zoals de aanwezigheid van braamstruweel of een niet te hoge beplanting (plm. 2 mtr. hoog) kan
3 mtr. ook genoeg zijn.
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INVENTARISATIE-FORMULIER BERMVLINDER
2. Volgnr:_

1. Datum
3. Opgenomen door
LIGGING
4. Rijksweg:

B-traject: ja/nee

5. Hm paal:

6. Positie berm (BPS):
LD
. tot
.
M •
Ra

KENMERKEN

7. Vegetatiehoogte:

korte vegetatie:
0-50 cm. •
hoge vegetatie:
>50 cm.+ 80 cm. D
mozaïek van korte en hoge vegetatie.
o

8. Bedekking beplanting:
(zie ook Grobis)

10-25 %
25-75 %
75-100 %
ontbreekt

ü
ü
ü
o

9. Totale bedekking vegetatie:
(zie ook Grobis)

0- 25
25- 50
50- 70
70- 80
80-100

•
o
•
D
D
o
D

10. Expositie:
(zie ook Grobis)

noord
zuid

11. Hellingshoek:
(zie ook Grobis)

<30°
>30°

•
o

oost ü
west •

vlak ü

12. Zomerdepressie
aanwezig
13. Oppervlak wegberm:
(max. 10ha.)

o
a

14. BERMTYPE: (zie ook Grobis)
o Bos
D Hakhout
D Heide
D Mantel
• Moeras
ü Nat hooiland
ü Niet gesloten beplanting (bomen)
• Oevervegetatie
o Pionierbegroeiing
• Produktiegrasland
ü Recreatief gras
• Rietland
• Ruigte
ü Schraalgrasland
o Singel
• Spontane opslag
o Struikenrij
o Struweel
D Zoomvegetatie

19. VEGETATIE (z.o.z.)

%
%
%
%
%
ja
nee

Ha

15. ACHTERLAND:
D Akkerland
D Bebouwing/tuinen
ü Gemengd/loofbos
D Heide
ü Moeras
• Naald bos
ü Produktiegrasland
o Ruigte
o Schraalgrasland
BEHEER
16. Methode:
D Gebruik van zwenkarm, machine buiten de berm.
o Lichte apparatuur, 100-200 Kg, 8-20 pk.
• Middelzware apparatuur, 500-1300 Kg, 15-30 pk.
ü Zware apparatuur, 2500-3800 Kg, 50-100 pk.
17. Maaisel:
o Maaien en oprapen in één gang.
D Maaien, wiersen en oprapen in twee gangen.
o Maaisel laten liggen of klepelen.
18. Maaidata of weeknummer(s): (zie ook Grobis)
1e maaibeurt
2e maaibeurt
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19.

Inventarisatie van de VEGETATIE

Datum:

Opgenomen door:
LIGGING
4. Rijksweg:

B-traject: ja/nee

5. Hm paal:

. tot_

Volgnr:
6. Positie berm (BPS):
LD
M D
RD

Kruidachtige vegetatie:

Is er een beplanting in de locatie aanwezig? Dan de boom- en struiksoorten noteren.

Let op! Er zijn waardplanten die in een dichtheid van tenminste drie planten per 10 m2 moeten voorkomen.
Raadpleeg hiervoor de betreffende lijst in de Toelichting, bijlage 3.nr. 19.
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3

TOELICHTING OP HET INVENTARISATIE-FORMULIER BERMVLINDER

De nummers voor de rubrieken verwijzen naar de nummers op het inventarisatie-formulier. Staat er achter
een rubriek (zie ook GROBIS) dan is deze informatie mogelijk uit uw groenbeheer- en besteksinformatiesysteem
(GROBIS of een ander expertsysteem) te halen.
1.Datum:
De datum van de inventarisatie van de locatie.
2.Volgnr:
Indien er meerdere inventarisatie-formulieren worden ingevuld van een locatie, dan kan men hier voor de
eigen administratie een volgnummer invullen.
.
3.Opgenomen door:
De naam van de persoon die de opname maakt.
LIGGING
4.Rijksweg:
De officiële aanduiding van de rijksweg waarlangs de berm ligt. De aanduiding rijksweg moet niet verward
worden met de nationale routenummers (b.v. routenummer A18 is een deel van rijksweg 15).
Bevindt uw bermlocatie zich volgens de kaart van de rijkswegen in bijlage 5 in een B traject mèt een hectometerpaalnummer dat genoteerd staat bij het B traject, dan vultu "ja" in, in het andere geval kiest u "nee". (Wilt u meer
weten dan hier nodig is over het rijkswegenbestand t.a.v. de B-trajecten, dan verwijzen wij u naar bijlage
5.D.
5.Hm paal:
Hier vult u de nummers in van de hectometerpalen die het begin en het einde van de locatie markeren
(b.v. 137.4 tot 137.8). In bijlage 1 is beschreven hoe u een locatie vaststelt.
6.Positie berm: L / M / R
Hier vult u in of het een Linker- een Midden- of een Rechter berm betreft. De Beschrijvende Plaatsbepaling
Systematiek (BPS) van RWS (Driessen et al., 1994) zegt hierover dat men dan met het gezicht in de richting
van oplopende kilometrering moet gaan staan. In deze positie geeft dan bijvoorbeeld de rechterhand de
rechterberm weer.
KENMERKEN
7.Vegetatiehoogte
Met vegetatiehoogte wordt de gemiddelde hoogte van de kruidachtige vegetatie zonder de bloeiwijzen
bedoeld. (Bij een gemiddelde vegetatiehoogte tot ongeveer 50 cm kunnen de bloeiwijzen wel 80 cm hoog
worden)
- Korte vegetatie
Hoogte vegetatie is tot kniehoogte (50 cm.).
- Hoge of ruige vegetatie Boven kniehoogte.
- Mozaïek
Combinatie van korte en hoge (ruige) vegetatie (Afbeelding 14 in bijlage 1)
Mozaïek is een patroon van vlakken waarbij er naast een lage kruidachtige vegetatie een hoge kruidachtige
vegetatie voorkomt. Het hoogteverschil moet minimaal 30 cm. zijn.
Een mozaïek kan spontaan aanwezig zijn maar ook doordat er meer dan één soort maaibeheer wordt uitgevoerd
(gefaseerd of gedifferentieerd maaien in bijlage 2, paragraaf 1.2). Een spontane mozaïek kan bestaan uit
bijv. open plekken en looppaadjes in een vegetatie.
8. Bedekking beplanting (zie ook Grobis)
U noteert het bedekkingspercentage die de beplanting inneemt ten opzichte van de gehele locatie of sublocatie
(zie bijlage 1, paragraaf 1.2 beplanting).
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(Het is aan te raden de inwendige bedekking van de beplanting ook apart op te nemen, voor het geval
u verfijnd wilt kijken in het expertsysteem). Onder beplanting wordt alle houtachtige vegetatie bedoeld:
Bos; Hakhout; Mantel; niet gesloten beplanting; Singel; Spontane opslag; Struikenrij; of Struweel.
9.Totale bedekking kruidachtige vegetatie: (zie ook Grobis)
Bedekkingsgraad van de kruidachtige vegetatie op zich, uitgedrukt in procenten. De bedekking van de vegetatie
moet men niet te dicht inschatten!!
10.Expositie: (zie ook Grobis)
Ligging van de locatie t.o.v. de zon. Alleen van belang indien de hellingshoek van de gehele berm meer
dan 30 graden bedraagt. Minder dan 30 graden staat gelijk aan vlak.
11.Hellingshoek: (zie ook Grobis)
De hoek die de helling van de berm maakt met het horizontale vlak, uitgedrukt in graden. Het gaat hier
om de hellingshoek van de hele berm, niet van de bermsloot.
12.Zomerdepressie aanwezig.
Een zomerdepressie is een periode in de zomer, waarin de groei van de planten zichtbaar stagneert door
droogte. Ze treedt met name op in schrale kruidachtige vegetaties die op droge zandgrond of kalkbodem
voorkomen, alsmede in kruidachtige vegetaties op hellingen met een expositie op het zuiden. Het optreden
van een zomerdepressie alsmede de periode waarin ze voorkomt is onvoorspelbaar en afhankelijk van de
weersomstandigheden van het betreffende jaar.
13.Oppervlak bermlocatie (max. 10Ha) = 100.000 m2
De oppervlakte wordt bepaald door de lengte en de breedte van de locatie of indien u in een sublocatie
bezig bent, van de sublocatie. Wat een locatie of een sublocatie is staat in bijlage 1. BERM VLINDER accepteert
geen grotere oppervlakte dan 10 ha. Dit om te voorkomen dat een klein onderdeel van het achterland
een onevenredig grote invloed zou gaan uitoefenen op de prognose aan dagvlinders in de locatie. Verder
is onduidelijk of dagvlinders langgerekte biotopen kan overzien. De lengte-breedte verhouding lijkt ongunstig
te zijn.
14.BERMTYPE: (zie ook Grobis)
Hier moet u het bermtype of de bermtypen van de (hoofd- of sub)locatie waarin u aan het werken bent,
aankruisen. Wat u onder een (hoofd- of sub)locatie moet verstaan is precies beschreven in bijlage 1. De
bermtypen zijn afkomstig uit GROBIS, alleen worden ze daar beheerstypen genoemd. De definitie van de
bermtypen staat in bijlage 4.
Alle plantensoorten die voorkomen in de geselecteerde bermtypen moeten onder de rubriek Vegetatie worden
ingevoerd.
15. ACHTERLAND:
Het achterland wordt gevormd door de omringende terreinen van de locatie. Hier kunt u één of meerdere
achterlandtypen aankruisen. Zowel de linker als de rechter wegberm zijn achterland van de locatie. Onder
Gemengd/loofbos moeten ook de lijnvormige beplantingen als houtwallen, singels e.d. worden gerekend.
De definities van deze typen zijn hetzelfde als van de bermtypen (Bijlage 4).
Belangrijk: In een sublocatie noteert u ook het bermtype(n) van de hoofdlocatie als achterland en omgekeerd.
Van het achterland mag u géén plantensoorten invoeren.
BEHEER
16.Methode.
U noteert hier de zwaarste machine die tijdens de maaibeurt(en) gebruikt wordt. (Het gebruik van de zwenkarm
staat gelijk aan geen belasting voor de bodem).
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17.Maaisel.
De keuze .die u hier kunt maken heeft betrekking op het al dan niet afvoeren van het maaisel èn op het
aantal werkgangen dat nodig is om het maaisel af te voeren. Worden er meer dan 2 werkgangen uitgevoerd
dan vult u toch 2 werkgangen in.
18.Maaidata of weeknummer(s). (zie ook Grobis)
Hier vult u de tot op heden gevoerde maaidata in. Het kan moeilijk zijn om een precieze maaidatum vast
te stellen omdat de aannemer meestal een periode voorgeschreven krijgt waarbinnen hij het maaien en
afvoeren moet uitvoeren. Noteer in dat geval de maaifrequentie en de periode die de aannemer opgelegd
krijgt. In de handleiding wordt erop gewezen hoe u in het expertsysteem hiermee om moet gaan. (zie:
4.1.6 en 4.3.1 "Met maaien")
VEGETATIE

19. Inventarisatie vegetatie.
Op de achterzijde van het formulier noteert u alle plantensoorten die in de locatie voorkomen (of voor
het geval u in een sublocatie bezig bent, in de sublocatie voorkomen). Het komt er op neer dat u alle plantensoorten
van de locatie moet noteren. Als er al vegetatieopnamen van de locatie bestaan kunnen deze eventueel
gebruikt worden. Het nadeel is dat u dan niet alle plantensoorten op papier hebt en u mogelijk waardof nectarplanten mist. Nagenoeg in iedere regionale directie zijn vegetatieopnamen aanwezig. Het bermbeheer
voor de kruidachtige vegetatie is namelijk geëvalueerd aan de hand van de vegetatie door de Adviesgroep
vegetatiebeheer van het IKC Natuurbeheer te Wageningen.
Ook de boom- en struiksoorten die in de locatie staan moeten hier genoteerd worden. Als deze soorten
weer met de eerst volgende maaibeurt worden weggemaaid dan moeten deze boom- en struiksoorten niet
worden genoteerd. De bedekking van deze beplanting wordt genoteerd onder Bedekking beplanting.
De vegetatie kan het beste worden opgenomen vóór de eerste maaibeurt (begin juni) of als er voldoende
hergroei heeft plaats gevonden (eind juli). Voorwaarde is dat de meeste planten in bloei staan!
In de kruidachtige vegetatie moet van een aantal plantensoorten de dichtheid worden genoteerd. Zij moeten
in een zekere dichtheid voorkomen willen zij voor dagvlinders effectief zijn als waardplant. Deze plantensoorten
moeten in een dichtheid van tenminste drie planten per 10 vierkante meter voorkomen. Bereiken ze die
dichtheid niet, dan worden alleen de plantensoort genoteerd. Het betreft:
nr. BBR
71
1305
1296

Ned. naam
Wondklaver
Rode klaver
Hazepootje

Lat. naam
Anthyllis vulneraria
Trifolium pratense
Trifolium arvense

473
186

Gewone dophei
Struikhei

Erica tetralix
Calluna vulgaris

205
804
946
949
1136
1137
803
1351
1332
1147
1258
568

Pinksterbloem
Hengel
Smalle weegbree
Ruige weegbree
Kleine pimpernel
Grote pimpernel
Wilde weit
Gewone ereprijs
Kleine valeriaan
Duifkruid
Blauwe knoop
Klokjesgentiaan

Cardamine pratensis
Melampyrum pratense
Plantago lanceolata
Plantago media
Sanguisorba minor
Sanguisorba officinalis
Melampyrum arvense
Veronica chamaedrys
Valeriana dioica
Scabiosa columbaria
Succisa pratensis
Centiana pneumonanthe

1378
1379
1380
1382
1384
1385

Akkerviooltje
Zinkviooltje
Hondsviooltje
Ruig viooltje
Maarts viooltje
Moerasviooltje

Viola arvensis
Viola calaminaria
Viola canina
Viola hirta
Viola odorata
Viola palustris
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1389
1386
1387
1388
1390

Melkviooltje
Donkersporig bosviooltje
Bleeksporig bosviooltje
Zandviooltje
Driekleurig viooltje

Viola persicifolia
Viola reichenbachiana
Viola riviniana
Viola rupestris
Viola tricolor
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4

BERMTYPEN

Hieronder volgen de definities van de bermtypen. De bermtypen zijn afkomstig van het Groenbeheersen besteksinformatiesysteem 'GROBIS' dat binnen Rijkswaterstaat wordt gebruikt. De bermtypen worden
in GROBIS beheerstypen genoemd. Er staat een * voor de bermtypen die voor dagvlinders geschikt zijn.
* Bos
Gesloten beplantingen zoals bos kenmerken zich door een gelaagde opbouw. Afhankelijk van ouderdom
en samenstelling vindt men vier lagen in de beplanting terug. Deze zijn de mos-, kruid-, struik-, en boomlaag.
* Hakhout
Hakhout kan worden opgevat als een gesloten beplanting die periodiek wordt teruggezet en wel
zodanig dat de stobben opnieuw kunnen uitlopen.
Door het regelmatige afzetten van hakhout wisselen hoogte en dichtheid (massa) van de beplanting
met de tijd.
* Heide
Zeer schrale vegetatie waar heideachtige dwergstruiken (zoals Dopheide en Struikheide) het aspect
bepalen. Andere soorten zijn Tormentil, Bochtige smele en Heidespurrie. Soms komen ook bijzondere
soorten als Klokjes-gentiaan en Zonnedauw voor.
* Mantel
Mantels zijn overgangsbegroeiingen langs bos, gevormd door hoofdzakelijk aangebracht struweel
en/of van nature gevestigde houtachtige begroeiingen.
Deze overgangszone van zoom naar bos bestaat meestal uit licht minnende struiksoorten als
Sleedoorn, Meidoorn, Hondsroos en Braamsoorten.
* Moeras
Door ruigtekruiden of grote zeggen gekenmerkte vegetatie op permanent drassige tot natte bodem.
* Nat hooiland
Kruidenrijke vegetatie (op natte grond) die jaarlijks aan het eind van de zomer gemaaid wordt. Ook
hier zijn plantensoorten min of meer kenmerkend voor de mate van voedselrijkdom. Indicatoren voor
nat hooiland op voedselarme en kalkarme gronden zijn Kale jonker, Moeraswalstro en zeldzaamheden
als Beenbreek en Wolverlei. Soorten als Kattestaart, Kleine valeriaan en Grote ratelaar zijn te vinden in
natte voedselarme hooilanden op kalkhoudende bodem. Op voedselrijkere plaatsen tenslotte zijn vaak
Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Moerasspiraea, Penningkruid, Smeerwortel en Pinksterbloem
aanwezig.
* Niet-gesloten beplantingen
(solitaire boom, boomgroep, boomweide, bomenrij, knotboom en leiboom) Hierin wordt door het
expertsysteem geen onderscheidt gemaakt.
* Oevervegetatie
Vegetatie op de overgang van land naar water (op de onderzijde van het talud of op de piasberm)
met een strookbreedte van minimaal 1 meter die gedomineerd wordt door moerasplanten.
* Pionierbegroeiing
Open vegetatie van soorten die zich spontaan als eersten vestigen, met weinig grassen en veel
eenjarige soorten (en/of lagere planten als mossen en korstmossen). Komt slechts voor op recent
bewerkte (en niet ingezaaide) bodemprofielen. Een opvallend voorbeeld hiervan is de massale opkomst
van Klaproos op pas aangelegde taluds. Vaak gaat Klaproos hierbij vergezeld van soorten als Echte
kamille en Zandraket.
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Produktiegrasland
Hieronder wordt verstaan een soortenarme grazige vegetatie met een hoge biomassaproduktie
bestemd voor voederwinning en/of beweiding. Engels raaigras is meestal dominant aanwezig, met
soms soorten als Madeliefje, Paardebloem, Scherpe boterbloem en Ridderzuring.
Recreatief gras
Aaneengesloten grasbegroeiing die vanwege het recreatief gebruik (ook visueel), kort gehouden wordt
door vaak te maaien (meer dan 3 maal per jaar). Bijvoorbeeld gras bij parkeerplaatsen, benzinestations,
sport- en speelvelden en gazons.
* Rietland
Hoog opschietende, door riet gedomineerde vegetatie, waarbij het beheer zich richt op. de optimale
ontwikkeling van het riet. Afhankelijk van het beheer zijn er plantensoorten te vinden die ook in
moerasbegroeiingen worden aangetroffen. Dotterbloem, Blauw glidkruid, Echte valeriaan. Gele lis,
Watermunt, Heelblaadjes, Koninginnekruid, Moerasspiraea en Wolfspoot zijn enkele van deze soorten.
* Ruiste
Matig tot hoog opschietende dichte vegetatie met b.v. Akkerdistel, Klis, Gewone bereklauw, Boerenwormkruid, Stinkende gouwe en Zevenblad, waarbij staande dode planten en/of een dikke strooisellaag aanwezig zijn. Een ruigte wordt doorgaans niet of eens in de 2 a 3 jr gemaaid.
* Schraalgrasland
Het betreft bloemrijke en/of soortenrijke grazige vegetaties op onbemeste bodems. De soortensamenstelling (planten-gemeenschappen) is vegetatiekundig gezien interessant en afhankelijk van reeds
genoemde factoren als waterhuishouding, voedselrijkdom en zuurgraad in combinatie met het beheer.
Zo zijn Muizeoor, Zandblauwtje, Zilverhaver en Wilde tijm in droge schrale graslanden te vinden die
weinig voedsel en kalk bevatten. Gewone agrimonie, Beemdkroon, Wilde marjolein of Kleine bevernel
vormen een indicatie voor meer kalk en voedselrijkdom.
* Singel
Bij een singel gaat het om een lijnvormige, gesloten beplanting, bestaande uit één of enkele rijen
opgaande bomen met een houtachtige ondergroei van struikvormende plantensoorten. Een mos- en
kruidlaag kan aanwezig zijn.
* Spontane opslag
Verspreid staande jonge boompjes en struiken waarvan de kroon niet gesloten is.
* Struikenrij
Een struikenrij is een langgerekte smalle beplanting, één of enkele rijen breed die geheel uit struiken
bestaat. Tot deze beplantingsvorm worden ook vrij uitgroeiende hagen gerekend.
* Struweel
Struweel kan worden gedefinieerd als een (hoofdzakelijk) met struiken begroeide oppervlakte van
enige omvang. Struiken bereiken een relatief geringe hoogte.
* Zoomvegetatie
Kruidachtige vegetatie langs gesloten beplanting die door de uitwendige structuur (ruigte) en/of
soortensamenstelling duidelijk afwijkt van de aangrenzende kruidachtige begroeiing. Dit onderscheid is
pas relevant wanneer er sprake is van een zone met een minimale breedte van 1 meter.
Een zoomvegetatie wordt doorgaans minder dan 1x per jaar gemaaid.
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5

KAART RUKSWEGEN (1-1-1995)

De toelichting op de kaart staat op de volgende pagina onder paragraaf 5.1.

rw33
0.000 • 5.568
-w33

.275.-31.526
10 -35.820

.000 - 0.000
667-53.531
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5.1 Het rijkswegenbestand toegelicht
De kilometrering van het rijkswegenbestand ziet er in principe als volgt uit:
Normaal komen de hectometerpaalnummers langs de rijkswegen één keer voor. Er zijn echter 6
rijkswegen waarbij trajecten voor een tweede keer voorkomen, zij hebben vreemd genoeg dezelfde
hectometerpaalnummers gekregen. Eén van die twee trajecten is aangeduid met een B. Het andere
traject is dan de normale kilometrering. De 'normale' kilometrering wordt aangeduid met een R.
R betekent dus dat de hectometerpaalnummers in principe één keer voorkomen (1x)
B betekent dat een bepaald traject in principe voor een tweede keer voorkomt. Op de kaart die hierbij
is opgenomen, is dat traject met bijbehorende kilometrering gelokaliseerd en gespikkeld weergegeven
(2x)
Echter: voor het expertsysteem BERMVLINDER is een bestand van het rijkswegennet van 1 januari
1995 gebruikt. Dit bestand wijkt voor de B trajecten enigszins af van de gevalideerde Actuele
Wegenlijst (AW) van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (Actuele wegenlijst, 1995). De B trajecten
zijn soms langer weergegeven in het bestand en dus ook op de kaart en in BERMVLINDER.
Bijvoorbeeld RW 59 hectometerpaalnummer 12 zit in het bestand als een B traject. Maar dit nummer
komt slechts 1 x voor. Dit hectometerpaalnummer zou een R moeten zijn. Maar in BERM VLINDER is
hecotmeterpaalnummer 12 juist gelokaliseerd en juist gekoppeld aan de Amersfoort-coördinaten maar
echter aangeduid als B. Bij het invoeren kiest het expertsysteem automatisch een B.
Had u hier R ingevuld dan verschijnt de tekst waarin staat dat hmp 12 maar een keer voorkomt met
de additionele positie B. Op deze laatste opmerking hoeft u geen acht te slaan.
•Maar als de aanwijzing in bijlage 3 nr. 4 Ligging-Rijksweg worden gevolgd komt het vanzelf goed.
In het expertsysteem zijn de hectometerpaalnummers gekoppeld aan de Amersfoort coördinaten
waardoor ook de dubbele kilometrering, de B trajecten, op de juiste plaats gelokaliseerd zijn. De B
trajecten bevinden zich overeenkomstig de kaart in het expertsysteem
Als u bij een rijksweg met een dubbele kilometrering de Ligging geheel heeft ingevoerd met een
hectometerpaalnummer die buiten de range van de rijksweg valt dan verschijnt er een tekst over de
"ranges" in de kilometrering met de B en R trajecten van die rijksweg. Echter in die teksten is de
geografische ligging van de B trajecten niet aangegeven. Uit de tekst blijkt wel dat er een dubbele
kilometrering aanwezig is. De kaart geeft hierover uitsluitsel.
Wat geeft de kaart weer
De B trajecten op deze kaart en in het expertsysteem BERMVLINDER zijn groter weergegeven dan de
werkelijkheid is. De werkelijkheid is vastgelegd in de gevalideerde Actuele Wegenlijst (AW) van de
Adviesdienst Verkeer en Vervoer.
Hieronder wordt per rijksweg aangeven welke trajecten wel als B traject zijn opgenomen in het
expertsysteem maar in werkelijkheid maar één keer voorkomen.

RW15
0.0 - 16.0
24.6 - 25.6

RW57
1.5 - 2.9
26.9 - 27.0
30.0 - 30.7

RW33
0.0 - 4.9

RW59
9.5 - 14.9

RW32
66.7 - 71.1
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6

BEWONERS EN POTENTIËLE BERMBEWONERS en hun natuurwaarden

Trend
(CBS)

NW
(Bink)

RL
(•)

Lokatie
(i)

Potentiële bermbewoners
ervaring Bink:
Aardbeidikkopje
Bont dikkopje
Duinparelmoervlinder
Zilveren maan
Sleedoorn page
Bruine eikepage
Kommadikkopje
Bruine vuurvlinder
Eikepage
Oranje tipje
Bont zandoogje

afname
afname
toename
afname
stabiel"
afname'
afname
toename
stabiel
stabiel
afname

14
13
13
9
8
. 7
7
6
3
2
2

1
1
2

Aangetroffen bermbewoners:
Bruin blauwtje
Geelsprietdikkopje
Groentje
Heidevlinder
Oranje zandoogje
Zwartsprietdikkopje
Groot dikkopje
Koevinkje

stabiel'
stabiel
afname
afname
stabiel
toename
stabiel
toename

4
4
4
3
3
2
2
2

1
6
2
2
3
21
5
3

Vuurvlindertje
Icarusblauwtje
Hooibeestje
Argusvlinder
Bruin zandoogje

afname
afname
afname
afname
toename

1

23
14
27
11
21

1
1
1
1

Tabel 1: Natuurwaarde criteria toegepast op 13 bermbewoners en 11 potentiële bermbewoners.
Trend

= Trend aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek en De Vlinderstichting (Plate et al,
1996). Voor de soorten met een " geeft het CBS geen oordeel, hiervoor is de heer F. Bink
(IBN-DLO) geraadpleegd;
NW
= Berekende natuurwaarde gebaseerd op trend en zeldzaamheid (beide naar Tax, 1989) èn
de zelfredzaamheid (Bink, 1992) van de dagvlindersoort (Bink et al.., 1996);
RL (*) = Opgenomen in de Rode Lijst dagvlinders (van Ommering et al., 1995);
I (i)
= Van internationale betekenis. Nederland huisvest een belangrijk deel van de Europese
populatie van de soort (Siepel et al., 1993);
Lokatie = Aantal lokaties waar deze soort is aangetroffen in het onderzoek van 55 bermlocaties.
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KORTE WERKBESCHRIJVING VAN HET GEHELE WERKPROCES

Met het onderstaande schema heeft u in een oogopslag een korte beschrijving van het gehele
werkproces te pakken, van het bepalen van welke bermlocaties met BERMVLINDER bekeken gaan
worden tot het herzien van het beheer en de inrichting voor dagvlinders in een concrete bermlocatie.

1 VOORWERK

Bepaal langs welke rijkswegen u wilt kijken.
Bepaal wat voor BERMVLINDER een locatie is.met bijlage 1 "Bepalen van de bermlocatie".
Selecteer een aantal locaties. En maak eventueel onderscheid in hoofd- en sublocatie (bijlage 1).
Bepaal met het Inventarisatie-formulier en de Toelichting daarop welke gegevens nodig zijn voor
de invoer van het expertsysteem (bijlage 2 en 3) èn:
Welke gegevens staan al in uw groenbeheer- en bestekinformatiesysteem of elders;
Welke gegevens moeten nog in het veld verzameld worden (vóór de eerste maaibeurt).
Inventarisatie-formulier invullen m.b.v. "Toelichting op inventarisatie formulier" bijlage 3. Gaat u
het veld in kopieer dan de bijlagen 1 t/m 5 en neem ze mee.

2 GEGEVENS
INVOEREN

Gegevens vanaf het Inventarisatie-formulier invoeren in BERMVLINDER (paragraaf 4.1).

3 ANALYSE EN
OPTIMALISATIE
VAN DE LOCATIE

Analyseren en optimaliseren van de locatie door de maaidata te optimaliseren, "gasten" en
"vervallen" in de berm proberen te halen en maak tenslotte de keuze voor welke dagvlinders u
beheer en (her)inrichting wilt bijstellen. Vergeet hierbij de planten en andere diersoorten niet
(paragraaf 4.3).

3a MAAIDATUM
OPTIMALISEREN

Neem het Voer uit-scherm voor u.
Algemene richtlijnen voor beheer en inrichting lezen (4.3.3. en 4.3.4).
Vergelijk bewoners van de eerste en tweede rij. Géén verschil dan naar 3b.
De voorjaarsbeurt tijdelijk uitschakelen ("Beheer - Maaiperiode - Uitvoeren - Nee"), daarna
eventueel de najaarbeurt. (Het kan zijn dat de gehele voorjaarsbeurt ongeschikt is. De najaarsmaaibeurt tussen 17 sept. en eind oktober pakt vaak gunstig uit. Voor een enkele soort ligt het
weer anders.)
Tussentijds het effect op toe- of afname aan bewoners bekijken in tweede rij (Voer uit Met
maaien steeds opnieuw aanklikken).
Andere maaidata uitproberen voor het voorjaar en eventueel voor het najaar en kiezen welke
bewoners men wil bevoordelen (m.b.v. bijlage 6).

3b"GASTEN"en
"VERVALLEN"
ALS BEWONER IN
BERM HALEN

Van huidige invoer uitdraai maken.
Kijken welke (potentiële) bewoners uit bijlage 6 in BERMVLINDER onder de
"gasten" en "vervallen" voorkomen. Met F2 kijken waarom zij niet als
bewoner voorkomen.
De redenen achter de gasten en "vervallen"-dagvlinders zetten.
Door beheer of inrichting beïnvloedbare redenen uitproberen (m.b.v. Tabel 1 in paragraaf 4.3.5).
Met F1 eventueel biotoopeisen van de dagvlinders opvragen en eventueel de bermsituatie
aanpassen in BERMVLINDER.

3c KEUZES MAKEN

-

Natuurwaarde van de toekomstige bewoners bepalen a.d.h.v. bijlage 6.
Inschatten of zeldzame flora in tact blijft bij gewijzigd maaibeheer.
Afweging maken tussen beheer en herinrichting afstemmen op natuurwaarde aan dagvlinders,
en flora. Vergeet andere diergroepen niet.
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8

EVALUATIE-FORMULIER BERMVLINDER

Aan:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Afd. IM-productgroep Natuurtechniek
Postbus 5044
2600 GA Delft

Afzender:

.
Verzendatum:
Uw naam:

1
1.1
1.2

PROGRAMMA
Heeft u plezierig met het programma kunnen werken? Ja\Nee
Indien nee: Op welke onderdelen ondervond u problemen?

1.3

Geef per onderdeel aan wat het probleem is. Gebruik eventueel de achterzijde.

1.4

Heeft u ideeën voor een oplossing?

1.5

Wat mist u in het programma?

2
2.1

HANDLEIDING
Was de handleiding duidelijk? Ja\Nee

2.2

Indien nee: Welke hoofdstukken moeten verbeterd worden?

2.3

Geef per hoofdstuk aan waar uw probleem ligt?

2.4

Heeft u ideeën voor een oplossing?
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