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Bescherming en herstel van taluds

Principe

Een talud (synoniemen: graft, steilrand) is een land-
schapselement dat zorgt voor een abrupt niveauver-
schil in het landschap. Het wordt gekenmerkt door 
een korte, steile helling en kan tot enkele meter 
hoog zijn. Daardoor is de helling op de aanpalende 
percelen zelf minder uitgesproken en vermindert de 
erosie op deze percelen. Keerzijde van de medaille is 
dat de steilrand van het talud zelf extra kwetsbaar is 
voor erosie.

Taluds ontstonden door de gedeeltelijke ontginning 
van hellingbossen. Evenwijdig met de hoogtelijnen 
bleef een smalle strook niet gekapt en vormde een 
afscheiding tussen de percelen. De houtige vegeta-
tie remde erosie af en zorgde voor een opeenhoping 
van sediment aan de hellingopwaartse zijde, terwijl 
de grond aan de stroomafwaartse zijde door ploegen 
hellingafwaarts verplaatst werd. Zo ontstond tussen 
twee aangrenzende percelen een niveauverschil. Op 
die manier werd niet alleen de hellingslengte gebro-
ken, maar nam ook de hellingsgraad geleidelijk aan 
af, wat een bijkomende bescherming tegen bodem-
erosie opleverde.

Een holle weg wordt begrensd door een talud aan 
weerszijden van de weg, en is ontstaan door erosie  

 
 
van een toegangsweg tussen een woonkern en de 
hoger gelegen akkers.

Taluds zijn van nature onderhevig aan verschillende 
vormen van erosie. Er is gevaar voor de vorming van 
bermravijnen, vooral wanneer er geconcentreerde 
waterafvoer is van hogerop. Een talud kan ook ver-
zwakt worden door gravende dieren die pijperosie 
kunnen veroorzaken. De aanwezigheid van een voor 
water ondoordringbare laag in het talud verhoogt de 
kans op afschuiving van het talud door het ontstaan 
van hoge poriënwaterdrukken boven deze laag. Ook 
het gewicht van landbouwvoertuigen ter hoogte 
van de taludschouder is nadelig voor de stabiliteit 
van het talud.

Taluds waarin zich bermravijnen hebben gevormd, 
taluds die op een andere manier beschadigd zijn of 
instabiele en verzakte taluds moeten op korte ter-
mijn hersteld worden om erger te voorkomen. 

Begroeid talud tussen akkerpercelen. Holle weg
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Uitvoering en Randvoorwaarden
Bescherming van het talud

Taluds moeten beschermd worden door de steilrand 
in te zaaien met grassen of te beplanten met houtige 
gewassen. Een goed onderhouden steilrand met een 
permanente bedekking kan erosie beter weerstaan. 
Ook de zone onmiddellijk stroomopwaarts van het 
talud, de taludschouder, moet gestabiliseerd worden 
met een permanente bedekking om de kracht van 
het oppervlakkig afstromende water te verminde-
ren. Verder is het steeds van belang om hoger in het 
stroomgebied voldoende brongerichte maatregelen 
te nemen om de hoeveelheid afstromend water naar 
het talud te beperken (zie ook aandachtspunt 3). 

Mengsel van grassen
De steilrand van het talud kan men inzaaien met een 
mengsel van grassen en eventueel bedekken met een 
erosiewerende mat die de aarde ter plaatse houdt 
zolang de vegetatie (grassen en kruidachtigen) nog 
niet voldoende geworteld is om deze functie op te 
nemen. Een erosiewerende mat is een waterdoor-
latend textiel. De erosiewerende mat is vervaardigd 
uit natuurlijke materialen zoals jute, hennep- of ko-
kosvezels, zodat ze langzaam verteert. Intussen kan 
de vegetatie zich ontwikkelen. De mat wordt vast-
gezet met voldoende houten pennen (lengte ca. 40 
cm, aantal 2 tot 4/m² al naar gelang de ondergrond). 
Het resultaat is een permanente bedekking van de 
steilrand, in het begin door de erosiewerende mat en 
na verloop van tijd door de vegetatie.

Aandachtspunt 1
Een erosiewerende mat is niet altijd de juiste op-
lossing om een talud te stabiliseren. Een ondoor-
dringbare laag in het talud kan ervoor zorgen dat er 
water komt gesijpeld uit de steilrand, waardoor het 
talud erg nat is en makkelijker schuift. In dit geval is 
het mogelijk dat de druk op een erosiewerende mat 
te groot wordt waardoor deze kan scheuren. Het 
talud wordt dan instabiel. Een mogelijke oplossing 
bestaat erin:

 Ë De erosiewerende mat niet over de volledige 
helling van het talud aan te leggen maar slechts 
gedeeltelijk, zodat uitsijpeling verzekerd is.

 Ë De rest van het talud (zonder erosiewerende 
mat) met andere technieken vast te leggen (zie 
‘Herstel van het Talud’).

Houtkanten
De steilrand van het talud kan worden beplant met 
inheemse boomvormende en/of struikvormende 
soorten. De aangewezen plantdichteid is 1 plant per 
vierkante meter. Wanneer het talud hoog genoeg is 
om meer dan één rij aan te planten, is het aangewe-
zen de zaailingen niet in een vierkant patroon aan te 
planten, maar in een driehoekig of geschrankt pa-
troon, zoals geïllustreerd in figuur 1. De beste plant-
tijd is november-december, zolang het niet vriest. 
Zo hebben de planten genoeg tijd om zich te ‘zetten’ 
om in het voorjaar op gang te kunnen komen. Maar 
in principe kan aangeplant worden tot de planten 
uitlopen in maart - april.

Bermravijn. Erosiewerende matten en opkomende vegetatie op de steilrand van een talud.
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Inheemse, streekeigen soorten, passend bij de ter 
plaatse aanwezige grondsoort en waterhuishou-
ding, hebben de voorkeur. Soorten die bovendien 
voedsel bieden aan vogels en insecten geven een 
ecologische meerwaarde. Een houtkant kan uit 
twee of drie lagen bestaan: hoge bomen (eik, es, 
els), lagere struiken (meidoorn, sleedoorn, kornoel-
je, hulst, hazelaar) en kruidachtige planten.

De boomsoorten worden het best beheerd als hak-
hout (zie ‘Onderhoud en beheer’), zodat het groeien 
van hoge bomen op taluds vermeden wordt. Hoge 
bomen kunnen immers omvallen door de wind, 
eventueel na sterfte, en sleuren dan heel wat grond 
mee. Op die manier kan het talud destabiliseren of 
ontstaan er bermravijnen. 

Aandachtspunt 2
Bij het aanplanten van een houtkant langs een akker 
moet men rekening houden met mogelijke hinder 
voor gewasgroei en landbouwactiviteiten als gevolg 
van schaduw, beworteling, enz. Houtkanten kunnen 
het best ver genoeg van de akker geplant worden 
om schade of opbrengstverliezen te vermijden, bij-
voorbeeld door de aanleg van een grasbufferstrook 
op de schouder van het talud.

Herstel van het talud

Om op korte termijn een oplossing te bieden aan 
een bermravijn kan het beschadigde talud worden 
gestabiliseerd met behulp van palen en daartussen 
een vlechtwerk van twijgen of jutematten, of in ex-
treme gevallen, houten planken.

Twee palen worden in de grond geplaatst op een 
afstand van 1,5m tot 2m. Daartussen wordt een af-
damming gemaakt van (bijvoorbeeld):

 Ë Een vooraf gemaakt vlechtwerk van twijgen (al 
dan niet levend materiaal dat nog kan uitschie-
ten), bevestigd met natuurtouw (sisal, hen-
nep,…). Dat touw is vervaardigd uit natuurlijke 
materialen en is biologisch volledig afbreekbaar. 

 Ë Een ter plaatse gemaakt vlechtwerk van twijgen 
rond houten paaltjes die tussen de twee uiterste 
palen geplaatst worden. 

 Ë Jutematten, bevestigd aan de houten palen.

 Ë Planken, bevestigd aan de houten palen.

Op die manier kunnen meerdere palen met vlecht-
werk, matten of planken onder elkaar in het berm-
ravijn worden geplaatst. De houten palen kunnen 
vervangen worden door levende staken van bijvoor-
beeld wilg of els. Deze staken kunnen wortelen en 
terug uitschieten en zo een levende bescherming 
vormen. Ook het vlechtwerk kan uitgevoerd wor-
den met levende wilgentenen die op de knopen op-
nieuw uitschieten zodat een dicht wilgenstruweel 
kan ontstaan. 
Het voordeel van  werken met levende materialen is 
dat het netwerk van wortels mee het talud zal stabi-

Fig.1

Taludstabilisatie met palen en planken. Palen met boomstronken in bermravijn van een holle weg.  
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liseren en dat zo een duurzame oplossing tot stand 
komt. Extra aanplantingen zijn dan niet meer nodig. 
Anderzijds, omdat het gaat om de toepassing van 
levende materialen, is het beheer achteraf wel erg 
belangrijk. Aangezien men vaak op zeer steile hellin-
gen werkt, is het af te raden staken of wilgentenen 
te laten uitgroeien tot grote bomen; men neemt ze 
dan beter in hakhoutbeheer (zie onderhoud en be-
heer).

De bermravijnen worden (gedeeltelijk) opgevuld 
met aangevoerde grond. Er wordt eerst een erosie-
werende mat geplaatst achter de afdamming (palen 
met vlechtwerk, matten of planken), dan wordt de 
grond aangevuld en ten slotte wordt de erosiewe-
rende mat over de aangevoerde grond uitgerold en 
verankerd (figuur 2). Terwijl de aangevoerde grond 
zich zet en de erosiewerende mat vergaat, ontwik-
kelt zich opnieuw vegetatie (eventueel geholpen 
door inzaaien of aanplanting). Uiteindelijk neemt de 
vegetatie opnieuw de rol over van beschermer van 
het talud. Wanneer gekozen wordt voor vooraf inge-
zaaide erosiewerende matten van kokosvezel, is het 
voor een optimale kieming en doorworteling van 
groot belang dat de mat goed contact maakt met 
de ondergrond. Het is ook belangrijk dat de mat niet 
volledig uitdroogt tijdens het kiemen van de zaden. 
Een alternatief voor kokosmatten zijn stromatten.

Eens het talud is gestabiliseerd, kan het met aan-
plantingen verstevigd worden.

Aandachtspunt 3
Een belangrijke randvoorwaarde voor de stabilisa-
tie van taluds is de bescherming van de schouder 
van het talud door het inzaaien van een grasbuffer-
strook, en het beperken van de hoeveelheid afstro-
mend water via van brongerichte erosiebestrijdings-
maatregelen in het hoger gelegen stroomgebied. 

De schouder is de strook tussen de steilrand van het 
talud en de hellingopwaarts gelegen akker. De met 
gras ingezaaide schouder vormt een buffer tussen 
steilrand en akker en is belangrijk voor de stevigheid 
van het talud. Het principe wordt geïllustreerd in 
figuur 3.

De positieve effecten van de bescherming van de 
taludschouder zijn:

 Ë Oppervlakkige afstroming van het hoger gelegen 
perceel wordt afgeremd.

 Ë De bodem wordt niet meer bewerkt in de zone 
net boven het talud, zodat daar geen zware ma-
chines rijden.

 Ë Een dichte grasmat op de schouder als perma-
nente bedekking verkleint de kans op pijperosie.

De breedte van de grasbufferstrook moet aange-
past zijn aan de erosiegevoeligheid en de topografie 
van de bovenliggende percelen. 

In de meeste gevallen is het louter stabiliseren van 
het talud en de taludschouder niet voldoende en 
zijn bijkomende erosiebestrijdingsmaatregelen ho-
ger in het stroomgebied noodzakelijk om proble-

Fig. 2: Principe van herstel van een talud. 
(Bron: Regionaal Landschap Dijleland)

Fig. 3: Principe van bescherming van de taludschouder.
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men op het talud blijvend te voorkomen. Het gaat 
dan om teelttechnische maatregelen, wijzigingen 
in landgebruik of andere kleinschalige inrichtings-
maatregelen. 

Wanneer het oppervlakkig afstromende water toch 
een reële bedreiging vormt voor de stabiliteit van 
het talud van een (holle) weg of van een waterloop, 
kan men het afstromende water afvoeren naar een 
lager gelegen buffering door de grasbufferstrook op 
de taludschouder te profileren of door een gelei-
dende damconstructie aan te leggen op de schou-
der van het talud. Dit principe wordt toegelicht in 
het hoofdstuk over aarden damconstructies (zie 
hoofdstuk VI). De aanleg van een bufferende dam 
bovenaan een talud is echter niet altijd wenselijk en 
moet steeds met de nodige omzichtigheid gebeuren 
wegens het gevaar op afschuiving van het talud (zie 
ook hoofdstuk VI).

Onderhoud en beheer

Met een omlooptijd van verschillende jaren wor-
den de bomen en struiken tegen de grond afgezet. 
Afzetten is het afzagen van alle takken tot op een 
zekere hoogte (10 tot 30 cm boven het maaiveld). 
De retourperiode is afhankelijk van de groeisnel-
heid van de struik- of boomsoort: 8 tot 10 jaar voor 
snelgroeiende soorten als elzen en wilgen, tot 30 
jaar voor hardhoutsoorten. Deze beheersvorm, ook 
gekend als hakhoutbeheer, is belangrijk omdat zich 
daardoor geen zware stammen kunnen ontwikke-
len op het talud. Zware stammen kunnen immers 
het talud stuktrekken en dus erosie veroorzaken. 
Ook zijn hoge bomen naast of in een akkerperceel 
niet gewenst vanwege de schaduw. Een bijkomend 
voordeel is dat bomen beheerd als hakhout niet tot 
zaadzetting komen. Een goed bermbeheer is ook 
noodzakelijk opdat de kruid- en struiklaag voldoen-
de licht krijgen om zich goed te kunnen ontwikke-
len. Deze dragen immers bij tot het vasthouden van 
de bodem.

Hakhoutbeheer moet gefaseerd gebeuren. Dat wil 
zeggen dat niet alle bomen en struiken in hetzelfde 

jaar mogen afgezet worden. Zo wordt er gezorgd 
voor een minimum aan permanente begroeiing 
van het talud en dus ook continuïteit van de habi-
tat voor fauna. Ook wordt het werk verdeeld over 
meerdere jaren. 

De stammen moeten worden afgezet op een hoog-
te tussen 10 en 30 cm. Als men hoger afzet, vormt 
zich een stobbe (= stronk) die te hoog ligt. Als men 
lager afzet, zijn er niet genoeg knoppen meer op 
de stammen die kunnen uitlopen tot nieuwe tak-
ken. Een stam wordt schuin afgezet omdat hierdoor 
minder water blijft staan op het snijvlak en er min-
der kans is dat de stobbe inrot. Het schuin afzetten 
kan gebeuren met een motorkettingzaag. Dit is de 
goedkoopste manier om een houtkant op een talud 
af te zetten. Een goed teruggezette boom heeft een 
gaaf snijvlak en de schors op de resterende stronk 
is intact.
Het voordeel van hakhoutbeheer is dat de groei van 
de wortels van bomen en heesters die regelmatig 
teruggezet worden, gestimuleerd wordt. Daardoor 
is het wortelgestel verhoudingsgewijs sterk ontwik-
keld. Dit heeft een positief effect op de bodemsta-
biliteit van het talud.

Elk jaar worden in de delen die niet worden afgezet 
de hinderlijke takken weggesnoeid. 
Het gefaseerd terugzetten in tijd en ruimte heeft 
een positief effect op fauna die zich in de houtkant 
ophoudt (nesten, schuilen, voedsel zoeken,…). 
Wanneer telkens slechts een deel van de houtop-
slag gekapt wordt, kunnen de dieren uitwijken naar 
het overblijvende deel en wordt de habitat niet vol-
ledig vernield.




