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er een beetje tussenin: in vergelij-
king met bijvoorbeeld parken is er 
redelijk wat diversiteit.’
Ze maken de balans op van het eerste 
plotje van vandaag. De bodembedek-
king op de 9 vierkante meter tussen 
de uitgezette paaltjes schatten ze op 
95 procent. Er groeit 5 procent mos 
en er staan in totaal dertig planten-
soorten, waarvan negen grassen. ‘In 
2007 waren er 23 plantensoorten’, 
leest Hoefsloot van zijn lijst. ‘Maar de 
trend verschilt per locatie’, voegt hij 
toe.

Fietspad
Gezamenlijk gaan de twee over tot 
het toekennen van bedekkingen bij 
de soorten. Het dominante riet-
zwenkgras bedekt bijna de helft van 
het gebiedje en krijgt daarmee een 
score 3. Over rode klaver is enige dis-
cussie. Boddeke: ‘Ik geef hem 2a: 5 tot 
12,5 procent.’ Hoefsloot twijfelt 
eerst, maar gaat dan akkoord en tikt 
op zijn handcomputer.
Dat het geplande wegbermbeheer in 
de praktijk niet altijd lukt, blijkt 
even later. Boddeke en Hoefsloot zoe-

Dag blinde vis duurt 
47 uur
Blinde Somalische grotvissen 
houden er een functionerende 
circadiane klok op na. Die duurt 
echter geen 24 uur, maar 47 uur 
en reageert niet op licht. Dat  
concludeert een internationale 
onderzoeksgroep na observaties 
aan gedrag en expressie van klok-
genen in Phreatichthys andruzzii en 
zebravissen. Ze publiceren hun 
bevindingen in Plos Biology (6 sep-
tember).
De grotvissen zijn in volledig 
duister geëvolueerd, schrijven de 
onderzoekers, en hebben daar-
door onder meer compleet gede-
genereerde ogen. Het afwijkende 
ritme van de grotvissen is echter 
niet hieraan toe te schrijven, 
maar aan mutaties in twee niet-
visuele fotoreceptoren. Het on-
derzoek levert het eerste geneti-
sche bewijs voor de identiteit van 
deze receptoren.

Oeroude kraamkamer 
zoetwaterhaaien
Vroegere haaiensoorten plantten 
zich voort in zoet water. Dat ver-
moeden Duitse paleontologen na 
de vondst van 230 miljoen jaar 
oude fossielen van eicapsules en 
haaientanden van juvenielen in 
Kirgizië (septembernummer Jour-
nal of Vertebrate Paleontology). Net 
als in die tijd ligt dat gebied nu 
ver van elke oceaan. Ook de che-
mische samenstelling van het 
tandglazuur duidt op zoet water. 
Hedendaagse haaiensoorten 
planten zich enkel voort in zout 
water.
De gevonden fossielen zijn af-
komstig van twee verschillende 
haaiensoorten. Een soort is lid 
van de hybodontidesfamilie, die 
65 miljoen jaar geleden tegelijk 
met de dinosauriërs uitstierf. De 
tweede soort behoort vermoede-
lijk tot de xenacantides, die 200 
miljoen jaar geleden al uitstier-
ven.

Imke de Boer

Dierwetenschapper Imke de Boer 
(1966) is in Wageningen benoemd 
tot hoogleraar dierlijke produc-
tiesystemen. Zij was eerder uni-
versitair hoofddocent bij de ge-
lijknamige leerstoelgroep. De 
Boer studeerde dierwetenschap-
pen in Wageningen en promo-
veerde in 1994 op het nut van 
klonen in de veefokkerij. 

Niels Louwaars

Kwekersrechtexpert Niels Louw-
aars (1958) is de nieuwe directeur 
van Plantum NL, brancheorgani-
satie voor plantenveredeling en 
-vermeerdering. Louwaars stu-
deerde plantenveredeling in Wa-
geningen en promoveerde in 
2007 op regelgeving rond plant-
aardig uitgangsmateriaal. Zijn 
laatste werkplek was bij het Cen-
trum voor Genetische Bronnen 
Nederland.

S O O R T G E N O T E N

Op nog geen 5 meter afstand razen 
onafgebroken auto’s over de A12, 
maar Paul Boddeke heeft er geen oog 
voor. Hij tuurt ingespannen naar de 
bodem. Het wild opschietende half-
hoge gras herkent hij in een oogop-
slag: rietzwenkgras. Maar eronder 
plukt hij een fijner, slap grasje. ‘Even 
kijken of hij skisporen heeft. Ja, hier, 
zie je ze? Twee groeven langs de mid-
dennerf. Schrijf maar op: ruw beemd-
gras.’
Vandaag inventariseert Boddeke met 
zijn collega Gerlof Hoefsloot de vege-
tatie langs de A12 bij Zoetermeer. 
Boddeke roept in rap tempo weten-
schappelijke plantennamen af, Hoef-
sloot speurt mee en voert de gege-
vens in op zijn gele handcomputer. 
Na vandaag hebben de twee mede-
werkers van Bureau Waardenburg in 
totaal zestienhonderd plotjes vegeta-
tie langs rijkswegen onderzocht. Ze 
hebben er vier jaar over gedaan en 
zijn door heel Nederland gereden. De 
derde meetronde van Meetnet Berm-
flora zit er bijna op.
In 1999 besloot de eigenaar van de 
Nederlandse snelwegen, Rijkswater-
staat, tot vijfjaarlijkse opnamen van 
de begroeiing van de Nederlandse 
wegbermen. Daarmee wil de dienst 
de effecten van het ecologisch berm-
beheer in kaart brengen.  Voorheen 
beheerde Rijkswaterstaat wegber-
men alsof het gazons waren, vertelt 
Boddeke: vaak en kort maaien en het 
maaisel bleef liggen. Sinds de jaren 
zeventig van de vorige eeuw wordt er 
echter slechts een of twee keer per 
jaar gemaaid en altijd pas vanaf half 
juni, als veel zaden al rijp zijn. Het 
maaisel wordt bovendien afgevoerd, 
wat heeft geleid tot verschraling, en 
daarmee tot meer en interessantere 
plantensoorten. 
Dat is althans de bedoeling. Tussen 
2002 en 2006 – de eerste twee meet-
rondes – blijkt de soortendiversiteit 
langs de rijkswegen inderdaad licht 
toegenomen. Een mooi resultaat, 
vindt Boddeke. ‘Verschralen is een 
traag proces, helemaal als je bedenkt 
hoeveel stoffen er via het verkeer de 
berm in spoelen.’ In 2010 kwamen 
Boddeke en Hoefsloot in een tussen-
tijds rapport uit op een totaal van 387 
soorten langs de rijkswegen. Geen 
werelds soortenaantal, erkennen ze, 
maar gecombineerd met de enorme 
oppervlakte van de Nederlandse weg-
bermen is de ecologische waarde er-
van zeker aanwezig. Boddeke: ‘Het 
verschil tussen natuurgebieden en 
het andere groen in Nederland wordt 
steeds groter. De wegbermen zitten 

Natuurbeleving voor de bermtoerist 

Topnatuur is het niet, 
maar de plantendiversi-
teit langs de Nederlandse 
rijkswegen zit wel in de 
lift. Op stap met twee 
vegetatiedeskundigen, 
zonder oordopjes.

   R E P O R TA G E
Door Jeroen Scharroo

ken op hun kaart het tweede meetge-
biedje van vandaag op: een verderop 
gelegen stuk slootoever, dat 25 bij 1 
meter meet. Riet en brandnetels 
schieten er hoog op tussen het dorre 
stro van eerder gemaaid riet. ‘Hier is 
het maaisel niet afgevoerd’, licht 
Hoefsloot toe. ‘Dat is waarschijnlijk 
niet de bedoeling; dan begint alles te 
verruigen. Rijkswaterstaat besteedt 
het wegkantenbeheer uit. Dit zijn 
moeilijk bereikbare stukken, die 
schieten er wel vaker bij in.’ 
Desondanks komen de twee nog op 
een totaal van negentien planten-
soorten, drie meer dan in 2007. Net 
als in het eerste plot groeien ook hier 
slechts algemene soorten. Toch 
groeien er ook wel zeldzame planten 
langs de Nederlandse snelwegen: in 
eerdere rondes doken onder meer de 
bijenorchis, herfstbitterling en geel-
hartje op. De leukste soorten groeien 
in de arme kalkbodems in Zuid-Lim-
burg, vertelt Boddeke. Tussen de zes-
tienhonderd meetlocaties bevinden 
zich verder bossen, heide en moeras-
sen, waar ook geregeld bijzondere 
soorten opduiken.

Met honderden plantensoorten is de ecologische waarde van wegbwermen zeker aanwezig.

begroeiingopnamen van nederlandse wegbermen laat soortendiversiteit z ien

Na een rit over fietspaden en een 
stukje vluchtstrook – ze hebben een 
vrijstelling – bereiken de twee de vol-
gende meetlocatie. Daar wacht de 
eerste opwindende vondst van de 
dag. Langs de slootkant ontdekt Bod-
deke een onooglijk, uitgebloeid 
plantje van 20 centimeter hoog. ‘Een 
brede wespenorchis!’ Hoefsloot kijkt 
verrast op. ‘Echt waar? Mooi!’ Het 
plantje is niet vreselijk zeldzaam, 
legt hij uit, maar wel beschermd. 
‘Toch weer een stipje in het rapport.’
De twee blikken meewarig naar de 
snelweg als een voorbij rijdende auto 
vrolijk toetert. ‘Gebeurt minstens 
een keer per dag’, vertelt Hoefsloot. 
Liever werkt hij buiten de Randstad, 
de Friese wegen bijvoorbeeld zijn een 
stuk rustiger. Boddeke vult aan: ‘Nor-
maal doen we dit werk alleen, dan 
heb ik ook oordopjes in tegen het la-
waai.’ Beiden zijn al meerdere keren 
opgeschrikt door passanten die op de 
vluchtstrook parkeerden en de weg 
kwamen vragen. Hoefsloot, droogjes: 
‘Dan ben je druk bezig en tikt er in-
eens iemand op je schouder. Best wel 
schrikken, ja.’


