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AANLEIDING
De ‘Groene Assen’ zijn oude spoorwegbeddingen die in beheer zijn bij de provincie WestVlaanderen. Op een aantal plaatsen is de reële breedte sterk ingekrompen door
wederrechtelijke inname door aanpalende grondgebruikers. Deze bermbreedte wordt nu
terug bij het domein gevoegd via afpalingen. Op locaties met aanpalende
landbouwgrond, in het bijzonder akkers, wordt hierbij een sloot gegraven als fysische
begrenzing.
Daarnaast wordt op sommige trajecten ook de bedding in ternair zand vernieuwd of het
huidige wegdek in ternair zand verwijderd en vervangen door asfalt.
De werken kunnen een belangrijke impact hebben op de natuurwaarde van de bermen.

VRAAGSTELLING
Hoe kan het grondverzet best gebeuren om de natuurwaarden minimaal te schaden? Het
is ook de uitdrukkelijke wens om de vergraven grond zo veel mogelijk ter plaatse kwijt te
raken. Dit is zo met het oog op kostenefficiëntie, maar tevens om beschadiging van de
bermen door intensief grondtransport te vermijden.

TOELICHTING

Hoe voedselarmer, hoe beter voor natuurwaarde
De natuurwaarden in het algemeen en de vegetaties in het bijzonder, zijn beschreven in
'natuurscans' per Groene As. Dit zijn op korte tijd uitgevoerde inventarisaties met
daaraan gekoppeld een globaal beheeradvies (Dochy, 2009 & 2010). Omwille van een
vlotte communicatie met niet-specialisten wordt een quotering van nul tot drie sterren
gehanteerd om de ecologisch interessantste deeltrajecten aan te geven.
Deze
generalisatie in sterren vormt een belangrijk criterium bij afweging van het type
verharding. Voor de afweging van het grondverzet is evenwel een gedetailleerder beeld
van de natuurwaarden (in bijzonder botanische waarden) van de verschillende bermen
vereist.
De bermstroken direct langs de bestaande fietspaden, 2 tot 4 meter aan elke zijde, zijn
momenteel vaak de interessantste. Hier gebeurt het maaibeheer al vele jaren, waarbij
het maaisel wordt afgevoerd. De buitenzijde bestaat vaak uit droge tot vochtige ruigtes.
Op sommige locaties zijn bloemrijke situaties ontstaan. Vanuit aanpalende akkers en
soms graslanden zijn er veel randinvloeden, in het bijzonder vermesting, die de
ontwikkeling van een interessantere vegetatie hypothekeren. Sluikstort van tuinafval
heeft hetzelfde effect in de bebouwde kom. Een bredere berm zal die randinvloeden
drastisch inperken en geeft dus betere kansen aan de natuur.
Het is dus aangewezen om negatieve invloeden, zoals aanbrengen van extra grond, op
de 'nieuwe' buitenzijde te doen, en de bestaande waardevolle bermen zo veel mogelijk te
ontzien.
Een tweede principe is dat het aanbrengen van voedselarme bodem minder negatieve, of
zelfs positieve gevolgen kan hebben voor de vegetatieontwikkeling dan het uitspreiden
van voedselrijke grond. Dit laatste omvat de teelaarde (bouwvoor) van akker- of weiland
en de specie van het ruimen van bestaande grachten. Grond die dieper wordt ontgonnen
bevat veel minder nutriënten en is daarom een veel beter uitgangspunt voor de
ontwikkeling van bloemrijke vegetaties. Bovendien zal de productie aan maaisel veel
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lager zijn, en daarmee ook de kosten van transport en compostering. Diepere, minder
vruchtbare bodem komt dus best bovenaan te liggen, in de wortelzone. Voedselrijke
grond wordt best zo diep mogelijk verwerkt.

Advies voor het uitspreiden van grond
Concreet kunnen de volgende adviezen worden gegeven. De technische haalbaarheid
dient nagegaan te worden per Groene As en deeltraject apart.
1. Specie van het rijten van bestaande grachten: zo mogelijk te gebruiken voor het
inrichten van terreinen voor mountainbikes ("putten en bulten"). Langs de Groene 62
is zo'n gebied voorzien op een ecologisch minder waardevol stuk berm in Eernegem.
2. Specie van het ruimen van bestaande grachten: zoals 1) of anders zo dicht mogelijk
bij de gracht te verwerken
3. Bovenste vruchtbare (en bemeste) bodem van nieuwe grachten ("teelaarde"): als 2),
en indien mogelijk alleen op de nieuw (her) in te palmen breedte
4. Diepere bodem van nieuwe grachten: lokaal in wat dikker pakket (15 cm) uit te
spreiden om een nieuwe voedselarme wortelzone te creëren. Dit gebeurt best alleen
op de nieuw (her) in te nemen zone of op vermeste bermen (code M op kaart). Op
niet vermeste en dus soortenrijkere bermen (zoals code M+) kan enkel lokaal een
dikke laag (15 cm) uitgespreid worden, afgewisseld met onaangeroerde stroken die
als 'zaadvoorraad' dienst doen. Op echt interessante bermen (zoals code K), mag
geen aarde worden uitgespreid.
5. Voor het aanleggen van een asfaltstrook moet de huidige ternair zandstrook
grotendeels of volledig verwijderd worden door ze uit te frezen. Dat ternair zand is
een goed en kalkrijk substraat voor éénjarige en tweejarige planten en is goed
drainerend. Dit maakt het geschikt om het naast de asfaltstrook te deponeren, zonder
hard aan te dammen (0,50 à 0,75 m breed). Hier kan dan een bloemrijke strook
ontstaan, die de harde lijn tussen verhard en begroeid oppervlak zachter maakt, en
ook een extra warm microklimaat schept voor kleine ongewervelden. Een oude
spoorwegbedding heeft altijd zulke plekken gehad, en bevat dus veel soorten die
typisch zijn voor dit soort omstandigheden. Een bijkomend voordeel is dat dan veel
minder ternair zand moet afgevoerd worden. Overigens kan dit overschot ook
verwerkt worden in een mountainbike-parcours (zoals in 1e).

Waar wel, waar niet
De minst gevoelige bestaande bermstroken zijn deze die in de natuurscan met de
vegetatie "vermeste berm" zijn aangeduid, symbool "M". Hier is het deponeren van
voedselrijke of voedselarme grond mogelijk omdat er op dit ogenblik toch geen
interessante vegetatie is (groene bermen op kaart).
De stroken van het type "vermeste berm plus" of symbool "M+" bestaan grotendeels uit
de nitrofiele vegetatie van een gewone "vermeste berm" maar met haarden van soorten
die wijzen op een evolutie naar (of van) een soorten- en bloemrijkere situatie. Typisch
zijn dit groeihaarden van margriet of knoopkruid, vaak ook gewone rolklaver,
schermhavikskruid, enzovoort. Op deze stroken kan plaatselijk een dikkere laag (15 cm)
niet aangedamde, onvruchtbare grond aangebracht worden, maar zeker geen
voedselrijke specie (oranje bermen op kaart).
Alle andere vegetatietypes zouden ernstige schade ondervinden wanneer ze met grond
bedekt worden en moeten maximaal ontzien worden. Het duurt immers vele jaren
(minstens 5, vaak meer) om door maaibeheer tot een bloemrijke situatie te komen (rode
bermen op kaart).
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Beheer van naakte bodem
Er zijn twee opties voor het beheer van pas met aarde overdekte bermen of uit akkerland
komende bermen. Ofwel wordt de naakte bodem direct ingezaaid, ofwel wordt de
optredende pioniervegetatie (met veel éénjarige planten) in de eerste paar jaar gemaaid
tot wanneer de overblijvende planten er de overhand nemen.
Wanneer de naakte bodem bestaat uit voedselarme grond (zand of diepere grond) kan
de spontane plantengroei bestaan uit kleurrijke, interessante soorten (bv. klaprozen,
grote kaardebol, koningskaars, ….). Hier is spontane ontwikkeling aangewezen, dus
zonder inzaai.
Als de kale grond bestaat uit voedselrijke aarde kunnen mogelijk vervelende
storingssoorten talrijk optreden zoals ridderzuring, akkerdistel, kweek en grote
brandnetel. Ook lastig te bestrijden exoten als reuzenberenklauw en Japanse
duizendknoop groeien hier goed op. Het is doorgaans op voorhand moeilijk te voorspellen
welke soorten zullen verschijnen (de huidige plantengroei ernaast geeft uiteraard wel een
indicatie). Op deze plaatsen is inzaaien met Italiaans raaigras (Lolium multiflorum)
aangewezen. Deze grassoort groeit snel en onderdrukt de groei van andere soorten. De
soort is kortlevend (enkele jaren). Ze verdwijnt daarna geleidelijk uit de vegetatie ten
voordele van zich spontaan vestigende wilde planten. De intensiteit van het maaibeheer
en de voedselrijkdom van het nieuwe substraat zal bepalen welke soorten op termijn
gaan domineren. De zaaidichtheid wordt niet te hoog gekozen (10 kg/ha, of 15 kg/ha
voor risicoplaatsen met voorgeschiedenis van akkerdistel- of ridderzuringdominantie).
Indien er niet wordt ingezaaid, zullen initieel vooral éénjarige planten optreden. Deze zijn
minder bestand tegen maaien. Na twee jaar zal de berm evolueren naar een
soortensamenstelling, die de maaibeurten beter verdraagt. Dat zijn dan vooral grassen
en overblijvende kruiden

CONCLUSIE
Er wordt een differentiatie voorgesteld voor het behandelen van grondverzet volgens:
- aard van grondverzet (voedselrijk of voedselarm)
- locatie: op reeds interessante berm of niet
Op voedselarme grond wordt geadviseerd om niets in te zaaien, op voedselrijke grond is
het inzaaien van Italiaans raaigras aangewezen.
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BIJLAGEN
Kaart met indeling van Groene As "De Groene 62" tussen Oostende en Torhout, volgens
kwetsbaarheid van de vegetatie.
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Bijlage
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