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Aanleiding
De Vlaamse Regering heeft beslist om de Brusselse Ring te optimaliseren. Het komt neer op
een aanzienlijke verbreding van de infrastructuur, met inbegrip van een grondige heraanleg
van de op- en afritcomplexen en verkeerswisselaars. Dit heeft verregaande gevolgen op de
omgeving. Er kan een zeer groot grondverzet verwacht worden met gevolgen voor de
waterhuishouding, de oriëntatie, de bodemsamenstelling etc. van de bermen. Dit zal op zijn
beurt een aanzienlijke impact hebben op de huidige vegetatie (kwantiteit en
verschijningsvorm) en de waarde van de verschillende biotopen.
Om een juiste inschatting te maken van de impact en van de maatregelen die nodig zijn om
de bestaande natuurwaarden maximaal te behouden én om nieuwe kansen te genereren is
het noodzakelijk om over de juiste basisgegevens te beschikken.

Vraag
1. Kunnen de geactualiseerde
gepubliceerd worden?

Biologische

Waarderingskaart

(BWK)

en

Habitatkaart

2. Kan op basis van deze kaart en eventueel beschikbare soortgegevens de natuurwaarde
van de omgeving van de verkeerswisselaar Strombeek-Bever geduid worden?

Toelichting
1 Situering
Het projectgebied waar de infrastructuurwerken aan de verkeerswisselaar gepland zijn, is
gelegen in de gemeente Strombeek - Bever (Figuur 1). De verkeerswisselaar verbindt de
autosnelweg A12 (Brussel-Boom) met de Ring rond Brussel.

Figuur 1 Ligging van het projectgebied (Bron: topokaart AGIV 2008)
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2 BWK- en habitatkartering
In het verleden zijn deze bermen nooit op terrein bezocht en gekarteerd. Hun aanduiding als
soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp*) in de BWK uitgave 2016 (De Saeger et al.
2016) dateert van 1998 en is gebaseerd op luchtfoto-interpretatie en extrapolatie van
gekende, andere (snel)wegbermen. De voorbije jaren wezen diverse signalen erop dat deze
bermen veel waardevoller zijn (o.a. eigen waarnemingen vanuit de wagen, weblink 2 en
Ronse A. 2017) dan hun aanduiding op de BWK. In juli 2017 zijn de betreffende wegbermen
bezocht en geherkarteerd. Deze karteringen gebeurden in het kader van de INBO-opdracht
voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Tijdens het
terreinbezoek zijn de BWK-codes toegekend en is het actuele Natura 2000 habitattype
bepaald met behulp van de karteerhandleiding (De Saeger et al. 2016a, De Saeger et al.
2016b, Scheers et al. 2016, Vandekerkhove et al. 2016, De Saeger & Wouters 2018 en de
interne, geactualiseerde versies van deze rapporten) en voor de andere biotopen volgens het
handboek Vriens et al. 2011.

3 Resultaten
De kaarten worden weergegeven in figuur 2 en 3 en zijn als shapefile toegevoegd (zie bijlage
1). Het digitaal bestand is qua opbouw identiek aan dit van de recentste BWK & Habitatkaart
(De Saeger et al. 2016c). De attribuutvelden van de kaartlaag vermelden zowel de
karteringseenheden van de BWK als de eventueel voorkomende Natura 2000 habitattypen en
regionaal belangrijke biotopen, elk met hun procentueel aandeel binnen de afgebakende
percelen.
De actualisaties zullen automatisch deel uitmaken van de volgende officiële versie van de
BWK en Natura 2000 Habitatkaart (voorzien najaar 2018).
Tijdens de veldkartering werden losse plantenwaarnemingen genoteerd en gelokaliseerd.
Deze zijn in de Flora Databank (http://flora.inbo.be) ingevoerd en vermeld in §4.

4 Ecologische waarde van de bermen
De in figuur 2 donkergroen gekleurde bermen zijn biologisch zeer waardevolle graslanden.
Het gaat over halfnatuurlijke graslanden van het type glanshavergrasland (Arrhenaterion).
Het type voldoet hier aan de criteria om te vallen onder het Europees beschermde
habitattype 6510 ‘laaggelegen schraal hooiland’ en ze behoren tot het drogere subtype
6510_hu (zie figuur 3, tabel 1). Dit wil zeggen dat soorten van de hu‐basisgroep en hu‐
kerngroep (zie bijlage 2) samen > 50% bedekken en dat minimaal 3 soorten van de hukerngroep voorkomen, waarvan minimaal 1 soort frequent en 2 soorten occasioneel (De
Saeger & Wouters 2018).
In Vlaanderen bedraagt de oppervlakte van habitattype 6510 ongeveer 1.600 ha (Louette et
al. 2013). Uit het digitale bestand blijkt dat de oppervlakte binnen het projectgebied (Figuur
1) 34 ha bedraagt. Conform de werkwijze gebruikt bij de opmaak van de Gewestelijk
Instandhoudingsdoestellingen (G-IHD) (Paelinckx et al. 2009), is het gebied door die grote
oppervlakte zeer belangrijk voor het behoud van dit habitattype in Vlaanderen. De lokale
staat van instandhouding (lsvi; ‘t Jollyn et al. 2009) van de individuele habitatvlekken werd
niet bepaald tijdens het terreinbezoek.
Tabel 1 geeft een overzicht van bijzondere en typerende plantensoorten in deze bermen
(Bron: eigen waarnemingen zomer 2017, Ronse 2017 en weblink 2). De soorten die behoren
tot de hu-kerngroep zijn aangeduid met een grijze achtergrond. Daarnaast komen bijna alle
soorten uit de hu-groep voor (weblink 2), maar deze zijn zo algemeen in wegbermen dat zij
niet exhaustief opgesomd worden. De bermen bevatten 6 soorten van de Rode Lijst s.s. en
een rijkdom aan orchideeën, waaronder grote populaties van hondskruid en rietorchis.
www.inbo.be
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Tabel 1 Bijzondere en typerende plantensoorten
Nederlandse naam

Latijnse naam

Status Rode lijst

1

Bron

Bergnachtorchis

Plantanthera chlorantha

bedreigd

***

Bijenorchis

Ophrys apifera

zeldzaam

***

Blauwe bremraap

Orobanche purpurea

zeldzaam

***

Blauw walstro

Sherardia arvensis

* en **

Bokkenorchis

Himantoglossum hircinum

momenteel niet
bedreigd
bedreigd

Boskortsteel

Brachypodium sylvaticum

Bosorchis

Dactylorhiza maculata supsp. fuchsii

momenteel niet
*
bedreigd
onvoldoende gekend ***

Dicht havikskruid

Hieracium lachenalii

kwetsbaar

**

Echt duizendguldenkruid

Centaurium erythraea

*

Fraai duizendguldenkruid

Centaurium pulchellum

momenteel niet
bedreigd
momenteel niet
bedreigd

Geelhartje

Linum catharticum

bedreigd

* en **

Gele morgenster

Tragopogon pratensis

***

Gevlekte orchis

Dactylorhiza maculata

momenteel niet
bedreigd
kwetsbaar

Gewone agrimonie

Agrimonia eupatoria

achteruitgaand

***

Gewone bermzegge

Carex spicata

**

Gewone margriet

Leucanthemum vulgare

Graslathyrus

Lathyrus nissolia

momenteel niet
bedreigd
momenteel niet
bedreigd
zeldzaam

Groot streepzaad

Crepis biennis

achteruitgaand

***

Grote bevernel

Pimpinella major

*

Gulden sleutelbloem

Primula veris

Hondskruid

Anacamptis pyramidalis

momenteel niet
bedreigd
momenteel niet
bedreigd
zeldzaam

Kattendoorn s.s.

Ononis spinosa

kwetsbaar

*

Knoopkruid

Centaurea jacea

***

Kruipend stalkruid

Ononis repens

Rapunzelklokje

Campanula rapunculus

Rond wintergroen

Pyrola rotundifolia

momenteel niet
bedreigd
momenteel niet
bedreigd
momenteel niet
bedreigd
zeldzaam

Rietorchis

Dactylorhiza praetermissa

zeer zeldzaam

* en **

Ruige lathyrus

Lathyrus hirsutus

n.v.t.

* en **

Trosdravik

Bromus racemosus

Veldlathyrus

Lathyrus pratensis

Wilde marjolein

Origanum vulgare

Zomerbitterling

Blackstonia perfoliata

momenteel
bedreigd
momenteel
bedreigd
momenteel
bedreigd
momenteel
bedreigd

1
2

4

2

**

**

***

*
* en **

***
*

**
*
**

niet

*

niet

***

niet

*

niet

* en **

Rode Lijst categorieën s.s. staan in vet (Van Landuyt et al. 2004)
*INBO; **Ronse A., 2017; ***www.waarnemingen.be
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5 Wettelijke bescherming
Alle orchideeën zijn wettelijk beschermd in Vlaanderen. Ook het echt en fraai
duizendguldenkruid zijn wettelijk beschermd (Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009). Volgende handelingen zijn
verboden: het opzettelijk plukken of verzamelen, het opzettelijk afsnijden, het opzettelijk
ontwortelen, het opzettelijk vernielen, het verplanten.
Ten opzichte van deze bescherming kunnen er specifieke afwijkingen verleend worden,
bijvoorbeeld in het belang van de openbare veiligheid of om dwingende redenen van groot
openbaar belang. Maar dan mag er geen andere bevredigende oplossing bestaan en de
afwijking mag geen afbreuk doen aan het streefdoel om de populaties van de soort in
kwestie in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, op lokaal niveau of
op Vlaams niveau.
Verder wordt in verschillende decreten en uitvoeringsbesluiten m.b.t. het natuurbeleid
verwezen naar de codes (karteringseenheden) op de Biologische Waarderingskaart of de
Europees beschermde habitats. Zo worden via het 'Natuurdecreet' en zijn
uitvoeringsbesluiten hu-graslanden beschermd. Afhankelijk van de ruimtelijke bestemming
(op gewestplan of ruimtelijke uitvoeringsplannen) mogen ze niet vernietigd worden, of er is
een natuurvergunning nodig om deze vegetaties te mogen wijzigen. Ook hier zijn er
afwijkingen onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Conclusie
1. De BWK en Natura 2000 Habitatkaart van het gevraagde gebied zijn in de zomer van
2017 geactualiseerd. De resultaten worden weergegeven in figuur 2, figuur 3 en als
shapefile (zie bijlage 1). Deze actualisatie geeft de recentste beschrijving weer van het
grondgebruik en de aanwezige vegetaties binnen het projectgebied en vervangt hier
bijgevolg de BWK en Natura 2000 Habitatkaart uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016c).
2. De graslanden op de verkeerswisselaar zijn als zeer waardevol aangeduid op de
Biologische Waarderingskaart en worden bijna integraal tot het Europees beschermde
habitattype 6510 ‘laaggelegen schraal hooiland’ gerekend. Ze bevatten bovendien heel
wat zeldzame en beschermde plantensoorten. Door hun grote gezamenlijke oppervlakte
en soortenrijkdom is het gebied zeer belangrijk voor het bereiken van de goede staat
van instandhouding voor habitattype 6510 in Vlaanderen.
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Figuur 2 Kaart met aanduiding van de biologische waarde en de eerste BWK-eenheid van het
projectgebied (Bron INBO: terreinwerk 2017; topokaart AGIV 2008)
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Figuur 3: Kaart met aanduiding van de aanwezigheid van Europese habitattypen (Bron INBO:
terreinwerk 2016-2018; topokaart AGIV 2008)
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Bijlage 1: Digitale kaartlaag
Digitaal bestand in ArcView-formaat met enkel de gewijzigde kaartvlakken naar aanleiding
van de in het kader van dit advies gevraagde actualisaties: INBO.A.3691_bijlage1
(gecomprimeerde map).
Voor opbouw en beschrijving van de attribuutvelden van het digitaal bestand wordt verwezen
naar De Saeger et al. 2016c.
Voor meer informatie over de karteringseenheden van de BWK en de Natura 2000
habitattypen wordt verwezen naar Vriens et al. 2011, Decleer et al. 2007 en weblink 1.

Bijlage 2: Soorten van hu (basis- en kerngroep)
(Bron: De Saeger & Wouters 2018)

hu‐basisgroep: beemdlangbloem, fluitenkruid, gewone berenklauw, duizendblad, gewoon
reukgras, glanshaver, grasmuur, grote vossenstaart, hopklaver, kleine klaver, pastinaak,
peen, rietzwenkgras, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint‐janskruid,
smalle weegbree, timoteegras, veldbeemdgras en veldzuring
hu‐kerngroep: aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster,
gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver,
graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden sleutelbloem,
karwijselie, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek,
knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige
leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid, wilde marjolein en zachte haver
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