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Gezocht: bloemrijke bermen
In deze rubriek nodigen we je uit om op pad te
gaan. De ProMeet biedt je elke maand een wandeling aan in de Meetjeslandse natuur. Honden
hou je steeds aan de leiband, uit respect voor de
omgeving en je medewandelaars. Volg voor deze
wandeling van 8 km het kaartje, of download de
gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Parkeren kan op het Plein in Kaprijke.
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We focussen met deze wandeling op wegbermen,
en daarvan zijn in elke gemeente goede en minder goede voorbeelden te vinden. We willen hier
vooral tips geven over hoe het bermbeheer beter
kan en niemand persoonlijk aanvallen.
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Bermen en bloemen

Langs deze berm vind je onder meer de witte bloemschermen van duizendblad en fluitenkruid, het lichtpaarse van zachte ooievaarsbek en
hondsdraf en de gele toetsen van de scherpe boterbloem. De app ObsIdentify kan je helpen met
het determineren van een plant, al is het resultaat
niet altijd 100% betrouwbaar.
Het beheer van openbare bermen ligt wettelijk vast in het Bermbesluit van 1984. Dat heeft als
doel een natuurvriendelijk bermbeheer te stimuleren en verbiedt het gebruik van biociden. Dit besluit is nog steeds van toepassing, al vinden natuurbeschermers dat het deels achterhaald is. Zo is er
discussie rond distelbestrijding. Distels zijn zeer belangrijk voor insecten en vogels. In een tijd waarin
landbouwers de akkers nog met de blote hand bewerkten, werden ze verdelgd omdat de wondjes tot
een (toen vaak dodelijke) tetanusbesmetting konden leiden. Maar nu is dat nergens voor nodig.
Het Bermbesluit verplicht het afvoeren van het
maaisel, want je krijgt meer soorten planten als
de bodem verschraalt (verarmt). Als het maaisel
blijft liggen, verrijk (bemest) je de bodem. Dit zorgt
voor meer brandnetels en gras en minder bloemen.
Goed beheerde bermen hebben jaar na jaar minder maaiafval en meer bloemen.
Het is beter om niet alle bermen gelijktijdig te
maaien, anders komen onze insecten nog moeilijk aan voedsel. Maaibalken en bosmaaiers kunnen ook wonden maken aan bomen, waardoor
de boom verzwakt. Een oplossing is rond de boomstam enkele lage paaltjes plaatsen.
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Fietsen op sporen uit het verleden

De straatnaam zegt het al: Kaprijke had ooit een
station, dat werd gesloopt in 2004. De sporen verdwenen tussen de jaren 1960 en 1980. De spoorlijn
heeft iets langer dan 100 jaar bestaan. Vandaag
ligt op de oude spoorweg een fiets- en wandelpad
dat Eeklo met Kaprijke, Assenede en Zelzate verbindt.
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Sommige gemeenten zaaien bloemenmengsels
in. Daar zitten vaak bloemen in die van nature bij
ons niet voorkomen en waarvan insecten niet kunnen eten. Heel wat insecten leven van één plantensoort of hebben hun lichaamsbouw aangepast
aan bepaalde bloemsoorten om aan de nectar te
kunnen. Dus als onze inheemse planten verdwijnen,
krijgen ook deze (bijen)soorten het moeilijk. Natuurpunt pleit daarom voor een doordacht bermbeheer. Zo krijgen we onze bloemrijke bermen van
weleer terug, en daarmee ook een heleboel soorten insecten.
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De laatste schakel

Het laatste stuk dat nog ontbrak in het spoorwegfietspad wordt momenteel aangelegd. Dit is een
gezellige plaats om even uit te rusten. En als men
de picknickplek iets minder enthousiast maait, kunnen meer insecten hier een plek vinden.
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En de boer ploegde verder (en verder)

Aan het einde van het Draailingenpad kan je zien
dat de bermen werden meegeploegd, vaak bijna tot tegen het pad. Nochtans moet men de oorspronkelijke bermbreedte respecteren. Ook sterven
veel bermplanten als het land wordt besproeid.
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Bermen met potentie

Je bent misschien net op tijd om nog wat wit-roze
gekleurde pinksterbloemen (de naam zegt het)
in de bermen langs de Rysselhofstraat te spotten.
In deze berm zijn mits een goed beheer nog heel
wat mogelijkheden. Zeker als je iets verderop gaat
kijken, in de Wulfhoekstraat, waar aan de linkerkant
een rij prachtige oude knotwilgen staat. De knotbomen zouden in combinatie met een bloemrijke
wegberm de omgeving echt opwaarderen.
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Maai Mei Niet

Geniet van het uitzicht op het Plein: binnenkort
verdwijnen de monumentale kastanjes voorgoed.
Momenteel (eind april) staan ze nog prachtig
in bloei. De gemeente liet een onderzoek uitvoeren en de bomen zouden ziek zijn. Het plein wordt
heringericht. Het gras wordt trouwens zeer intensief
gemaaid, net als in de Voorstraat die je daarnet
doorwandelde. Een gemiste kans? Misschien kan
de gemeente volgend jaar deelnemen aan Maai
Mei Niet? Want niet alleen onze bermen verlangen
naar meer bloemen!
Ook jij kan deelnemen aan deze actie. Door (een
deel van) je gazon niet te maaien, geef je kans
aan wilde bloemen en insecten.
www.maaimeiniet.be
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