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Charter
voor een uniform en oordeelkundig groenbeheer langs Vlaamse
(water)wegen
Het beheer van de aanwezige vegetatie op de bermen langs (water)wegen vormt
een enorme uitdaging voor het Beleidsdomein MOW. Enerzijds mag de verkeers- en
waterveiligheid van de infrastructuur nooit in het gedrang komen, anderzijds zijn
bermen langs (water)wegen vaak uitgegroeid tot een belangrijk leefgebied en
verbindingsas voor een rijke fauna en flora en hebben de vegetatietypes langs
bermen een karakterbepalende rol in het landschap. Deze vegetatie dient dan ook,
waar mogelijk, beheerd te worden met als doel de biodiversiteit (met aandacht voor
planten- en diersoorten, ecologische verbindingen, bijkomende groenzones, ... ) te
verhogen zonder de veiligheidsdoelen uit het oog te verliezen die intrinsiek
verbonden zijn aan deze infrastructuur.
Een multifunctioneel en oordeelkundig beheer zorgt voor veilige, maar ook biodiverse
bermen die er bovendien aantrekkelijk uitzien, koolstof opslaan, bijdragen tot de
gezondheid, landschappelijke inpassing, beeldkwaliteit, recreatie, educatie en
aangepast zijn aan de klimaatverandering. Eén voor één concrete redenen waarom
dan ook gestreefd wordt naar een planmatig, natuurtechnisch beheer van deze
vegetatie.
Het beheren van vegetaties speelt zich eveneens af in een maatschappelijke context.
Daarom is eveneens aandacht vereist om voorgenomen beheerwerken op best
passende wijze naar de maatschappij te brengen en open te staan voor dialoog met
de maatschappij over beheer van de vegetaties.
Het Beleidsdomein MOW erkent hierbij dan ook dat een verantwoord groenbeheer tot
haar taken behoort.
Om het potentieel van de aanwezige vegetatie langs (water)wegen ten volle tot zijn
recht te laten komen, engageren de partners van dit Charter zich dan ook tot het
hiernavolgende:
1. De partners maken in gezamenlijk overleg, duidelijke en uniforme richtlijnen
inzake groenbeheer op, passen deze toe en sturen bij indien nodig, waardoor
de aanwezige vegetatie zo duurzaam mogelijk beheerd zal worden. Dit zowel
voor houtige, grazige vegetatie alsook voor solitaire opgaande bomen. De
verschillende partners worden, bij de doorvertaling van deze richtlijnen op het
terrein, betrokken.
2. De partners wisselen, om de doelstellingen rond een veilig, gezond en
natuurvriendelijk beheer (in het bijzonder een bijenvriendelijk beheer met als
insteek het Vlaams actieplan wilde bestuivers dat momenteel binnen het
Beleidsdomein Omgeving uitgewerkt wordt) te verwezenlijken, informatie en
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kennis uit. Speciale aandacht gaat uit naar het voorkomen en wegwerken van
achterstallig beheer;
Proeftuinen rond optimaal beheer en duurzame en hoogwaardige valorisatie
van de bio reststromen worden waar mogelijk gezamenlijk opgezet en
geëvalueerd;
De beheerders van de betrokken vegetaties engageren zich om op een open
manier te communiceren omtrent het geplande groenbeheer. Bijzondere
aandacht hierbij gaat naar de tijdige communicatie met lokale overheden en
omwonenden.
De partners engageren zich om, op vraag van één van de partners, met
betrekking tot de hun toegeëigende kennisdomeinen opleiding te verstrekken
of te organiseren volgens tussen de partijen af te spreken voorwaarden.
Het Beleidsdomein MOW streeft ernaar alle groenzones in beheer digitaal te
inventariseren. Dit levert een aantal voordelen op: verbeterd zicht op het
patrimonium, geoptimaliseerde beheerplanning, - uitvoering en opvolging met
bijhorende vereiste budgettering, snellere en meer correcte communicatie.
Het Beleidsdomein MOW streeft naar een planmatig beheer van alle
vegetaties onder haar beheer, en stemt dit beheer af op een zorg voor het
omgevende landschap. Dit beheer draagt bij aan de doelstellingen van het
gebiedsgericht natuurbeleid en aan de realisatie van
soortenbeschermingsprogramma's indien dit programma de terreinen onder
beheer van MOW als een belangrijk onderdeel beschrijft voor kwaliteit van het
leefgebied van de soorten waarvoor het soortenbeschermingsprogramma is
opgesteld.
De partners engageren zich om bestaande onduidelijkheden in de wetgeving
te remediëren en ondersteunende documenten en procedures zoals de
typebestekken in lijn te brengen met de onder 2 bedoelde richtlijnen.
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