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Inleiding 

Dit tweede deel omvat een uitvoerige beschrijving van de gebruikte methodiek en de 
locatie van de opnameplaatsen. In de gemeente werden verspreid over het grondgebied 
10 proefvlakken uitgezet. Door een verschralend (maai)beheer zal de vegetatiestructuur 
wijzigen. Met behulp van deze referentievlakken kan de evolutie worden vergeleken met 
voorgaande jaren. 

Op een zandbodem zal de vegetatie veel sneller wijzigen dan op een kleibodem. Omdat 
successie in de vegetatie zeer sterk afhankelijk is van de ter plekke heersende 
omstandigheden is het noodzakelijk om referentielocaties binnen hetzelfde studiegebied te 
leggen. De methode bij uitstek om specifieke vegetaties te monitoren is via detailopnames 
in proefvlakken. 

Wijzigingen in de vegetatie kunnen worden verklaard op basis van beheer of abiotiek. 
Wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van natuurlijke successie. De verschuivingen in 
plantensamenstelling kan betrekking hebben op soorten die in het PQ verschijnen, soorten 
die eruit verdwijnen of soorten die in aantal of bedekking toe- of afnemen. 

Daar de permanente kwadraten dienen als referentiepunt is het uiterst belangrijk om het 
voorgestelde beheer voor het type gestructureerd op te volgen. 

Door op regelmatige basis opnieuw een vegetatieopname uit te voeren in deze 
oppervlakken kan het resultaat vergeleken worden met dat van voorbije jaren. Deze 
proefvlakken laten toe om verschuivingen in de plantensamenstelling te detecteren en op 
die manier het beheer te evalueren. 
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1 Methodiek en doelstellingen 

Tijdens de inventarisatie van de wegbermen werden bermstroken aangeduid die in 
aanmerking komen voor het leggen van een permanent kwadraat. De vegetatieopnamen 
werden uitgevoerd tijdens het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011. 

Deze vegetatieopnamen laten toe in de toekomst een opvolging van het gevoerde beheer 
te voeren (monitoring). In de loop van de tijd zal de bedekkingsgraad van de soorten 
wijzigen. Dit kan duiden op een positieve of een negatieve evolutie. 

Interessante soorten die bijvoorbeeld volop bloeien in de periode van de eerste maaibeurt 
zullen in aantal achteruit gaan omdat deze geen zaden kunnen vormen. Op basis van de 
gegevens uit de proefvlakken kan het beheer dan worden gewijzigd. Door bijvoorbeeld om 
de 5 jaar deze opnameplaatsen terug te inventariseren, kan gemakkelijk de evolutie 
afgeleid worden. 

Het is aangewezen om extra beheeringrepen op te nemen in een lijst. Opsnoeien van 
bomen zal bijvoorbeeld een invloed hebben op de berm door plotse verhoogde lichtinval 
en door de plotse, sterke betreding. Een berminventarisatie is echter maar een 
momentopname waarbij, door een cumulatief effect van in- en uitwendige factoren, de 
vegetatie op relatief korte tijd aanzienlijk kan veranderen. Wanneer de proefvlakken 
opnieuw worden geëvalueerd kan rekening gehouden worden met deze ingrepen. 
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2 Werkwijze 

2.1 Methode van inventarisatie 

In het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011 werden de proefvlakken uitgezet, 
uitvoerig gedetermineerd en werd ook de bedekkinggraad van de verschillende 
plantensoorten in rekening gebracht. Dit gebeurt door middel van de Braun-
Blanquetschaal. Deze schaal houdt zowel rekening met het aantal individuen van een 
soort als met de bedekking. Met behulp van deze schaal zijn wijzigingen in de vegetatie 
goed te beschrijven. Op deze manier kan een beeld gevormd worden van het 
vegetatietype. De opnamen worden gekozen op locaties waar de vegetatie een goede 
weerspiegeling is van de volledige berm. 

De breedte van het proefvlak wordt steeds zo groot mogelijk genomen, waarbij voldoende 
afstand van de weg en eventuele hindernissen gehouden wordt om randinvloeden 
minimaal te houden. Te dicht bij de weg zou enerzijds onrealistische resultaten opleveren 
door invloeden van het verkeer (strooizout, tredvegetatie,…), anderzijds zou dicht tegen 
akkers of weilanden mestinspoeling mee aan de oorzaak kunnen liggen van een 
onrealistische opname. De permanente kwadraten wisselen dus sterk in oppervlakte. 

Tabel 1: Braun-Blanquet schaal 

Code Aantal 
individuen 

Bedekking 

r Zeer weinig < 5 % 

+ Weinig < 5 % 

1 Talrijk < 5 % 

2m Zeer talrijk < 5 % 

2a Willekeurig 5 – 12,5 % 

2b Willekeurig 12,5 25 % 

3 Willekeurig 25 – 50 % 

4 Willekeurig 50 – 75 % 

5 Willekeurig 75 – 100 % 

 
Bij de wegberminventarisatie werd een eenmalige inventarisatie uitgevoerd in de periode 
mei-juli. Wegens het arbeidsintensieve karakter en de beperkte meerwaarde werd beslist 
om maar één inventarisatie uit te voeren. Om een opdeling in types te maken is één 
enkele vegetatieopname ruim voldoende. Om echter een volledige lijst van de soorten te 
hebben is minstens een tweede inventarisatie noodzakelijk. 

Bij de permanente kwadraten werden alle soorten in het proefvlak opgenomen. Om dit te 
kunnen realiseren is het noodzakelijk om twee maal te inventariseren. Zeldzamere soorten 
hebben vaak een veel kortere bloei en groeicyclus. Bij een enkele opname worden deze 
soorten vaak gemist. Bij een enkele opname in het voorjaar, worden veel zomerbloeiers 
gemist. Bij één enkele opname in het najaar, worden dan weer veel voorjaarsbloeiers 
gemist. 

De meeste proefvlakken zijn gelegen tegen wegen. De eerste 20 tot 50 cm van de 
proefvlakken hebben dan ook een kenmerkende tredvegetatie. Opnameplaatsen werden 
gekozen op plaatsen waar zo weinig mogelijk antropogene invloed is. 
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3 Ligging en beschrijving van de permanente kwadraten 

Elke locatie werd gefotografeerd en exact genoteerd, beschreven, ingemeten met GPS en 
op kaart ingetekend. De locatie van de opnameplaatsen werd zo gekozen dat ze ook 
gemakkelijk zonder GPS terug te vinden zijn. 

De vegetatieopnamen werden uitgevoerd in de volgende straten: 

Tabel 2: Locatie permanente kwadraten Kluisbergen 

STRAAT PQ-NUMMER COÖRDINATEN  

Meersestraat KPQ1 N 50°48'25,9" E 03°32'19,9" 

Driesstraat KPQ2 N 50°47'16,9" E 03°32'13,1" 

Driesstraat KPQ 3 N 50°47'17,1" E 03°32'10,8" 

Ter Boekerstraat KPQ4 N 50°46'20,0" E 03°33'10,8" 

Ronde Van Vlaanderenstraat KPQ5 N 50°46'03,1" E 03°31'48,8" 

Herpelgem KPQ6 N 50°46'50,9" E 03°29'37,7" 

Fazantenstraat (parking) KPQ7 N 50°45'39,5" E 03°29'26,3" 

Dalstraat KPQ8 N 50°47'25,2" E 03°33'37,2" 

Kalverstraat KPQ9 N 50°46'51,8" E 03°33'20,4" 

Dorenstraat KPQ10 N 50°46'28,2" E 03°34'08,6" 

 

Het permanent kwadraat moet groot genoeg zijn zodat het in principe een representatieve 
steekproef is van het vegetatietype waarbinnen het gelegen is. Daartegen staat dat hoe 
groter het PQ wordt, hoe meer 'toevallige soorten' er in de opname verschijnen, hoe 
minder homogeen de vegetatie wordt en zoveel te moeilijker het wordt om de bedekkingen 
van de soorten precies in te schatten. Het proefvlak mag dus niet te groot en niet te klein 
zijn, en best wordt binnen eenzelfde gebied een gelijke grootte aangehouden. 

De locatie van de proefvlakken is van cruciaal belang. Het proefvlak moet zo homogeen 
mogelijk zijn qua standplaatsfactoren, vegetatiestructuur en qua plantensamenstelling. 

Volgende plaatsen komen in aanmerking: 

 Bermen met een zeer waardevolle vegetatie; 

 Bermen waar zeldzame soorten en/of doelsoorten op te volgen zijn; 

 Stabiele bermen die ook in de toekomst minder onderhevig zullen zijn aan 
verstoring; 

 Bermen die een goede weerspiegeling zijn van de gemeentelijke situatie. 
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3.1 KPQ1 

 
Figuur 1: Inventarisatie voorjaar permanent kwadraat 1 

3.2 KPQ2 

 
Figuur 2: Inventarisatie voorjaar & najaar 

3.3 KPQ3 

 
Figuur 3: Inventarisatie voorjaar en najaar 
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3.4 KPQ4 

 
Figuur 4: Inventarisatie voorjaar en najaar 

3.5 KPQ5 

 
Figuur 5: Inventarisatie voorjaar & najaar 

3.6 KPQ6 

 
Figuur 6: Inventarisatie voorjaar en najaar 
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3.7 KPQ7 

 
Figuur 7: Inventarisatie voorjaar en najaar 

3.8 KPQ8 

 
Figuur 8: Inventarisatie voorjaar & najaar 

3.9 KPQ9 

 
Figuur 9: Inventarisatie voorjaar & najaar 
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3.10 KPQ10 

 
Figuur 10: Inventarisatie voorjaar & najaar 
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4 Beheer permanente kwadraten 

De permanente kwadraten dienen als referentiepunt voor het toegekende type. Het is 
bijgevolg zeer belangrijk dat deze bermen beheerd worden volgens voorgestelde 
maaidata. 

Indien deze bermen niet worden beheerd zoals voorgesteld, kunnen de resultaten ook niet 
als betrouwbaar materiaal gehanteerd worden. Het aantal PQ's werd beperkt gehouden 
zodat continuïteit van opvolging over een langere periode haalbaar blijft. Liever 5 PQ's 10 
jaar volhouden, dan 20 PQ's 5 jaar. 

Het is van belang dat de proefvlakken de nodige bescherming krijgen. Wanneer bij 
wegenwerken de oppervlakte wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van materiaal, zal de 
vegetatie op zeer korte tijd totaal vernietigd worden. De resultaten van de daaropvolgende 
inventarisatie zal bijgevolg totaal onbetrouwbaar zijn. Het is vanzelfsprekend dat alle 
beheermaatregelen dus opgevolgd worden. 

Bij het storten van afval zoals gazonmaaisel in de bermen kan de vegetatie op zeer korte 
tijd totaal vernietigd worden. Hoog groeiende, stikstofminnende planten zoals Grote 
brandnetel en Fluitenkruid zullen snel de plaats innemen van minder competitieve soorten. 
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8 Bijlagen 
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8.2 Rapporten permanente kwadraten 
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8.3 Overzichtskaart Ligging 
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