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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft de ecologische opvolging van de bermen en aanliggende W&Z-gebieden langs het 
Afleidingskanaal van de Leie. De voornaamste doelstellingen zijn het opvolgen en beoordelen van de 
kruidvegetatie en het evalueren van het maai- en begrazingsbeheer. Dit rapport geeft een eerste 
vegetatiebeschrijving door veldwerk verricht in het groeiseizoen 2012. In de toekomst worden op 
dezelfde locaties vegetatie-opnames beschreven zodat een gedailleerde opvolging mogelijk is. 
 
De vegetatie-opnames van de bermen langs het Afleidingskanaal van de Leie bezitten, globaal 
beschouwd, eerder een laag soortenaantal en een lage diversiteit. De opnames worden gedomineerd 
door soorten die in Vlaanderen heel algemeen voorkomen. 
  
Op basis van de soortensamenstelling kunnen 8 ecologisch relevante groepen worden onderscheiden via 
classificatie. Bermopnames die worden gegroepeerd in de rood zwenkgras – goudhaver groep en de rood 
zwengras - knoopkruid – duizendblad groep vertonen, in vergelijking met de andere groepen, een hoge 
soortenrijkdom en diversiteit, een hoge bedekking aan typische graslandsoorten, lage Ellenbergwaarden 
voor nutriënten, een lage bedekking van soorten met een hoog (>6) Ellenberggetal voor nutriënten, een 
laag competitief aandeel en een hoog stresstolerant aandeel. Bermopnames ingedeeld in de glanshaver 
– kweek groep, de zevenblad – grote brandnetel groep of de zevenblad – gewoon struisriet – riet groep 
worden gekenmerkt door lage soortenaantallen, lage diversiteiten, een lage bedekking aan typsiche 
graslandsoorten, hoge  Ellenbergwaarden voor nutriënten, een hoge bedekking aan soorten met hoog 
(>6) Ellenberggetal voor nutriënten en een hoog competitief aandeel. 
 
Zo’n kwart van de bermopnames is ecologisch waardevol. Opmerkelijk is dat meer dan de helft hiervan 
is gelegen tussen de brug van de E40 en de kruising van het Afleidingskanaal van de Leie met het 
Kanaal Gent-Brugge. Het is dan ook wenselijk om deze bermvegetaties prioritair te behouden of verder 
te ontwikkelen door een natuurvriendelijk beheer. 
 
Eveneens is zo’n kwart van de bermopnames ecologisch minder waardevol. Via een natuurvriendelijk 
beheer is het wenselijk om deze vegetaties te laten evolueren naar andere waardevollere vegetaties. 
 
Tenslotte wordt in het rapport ingegaan op het beheer. Er worden enkele knelpunten beschreven bij de 
huidige beheeruitvoering die negatieve ecologische consequenties kunnen hebben. Concrete voorstellen 
van maai- en begrazingsregimes per traject worden aangegeven voor de bermen en W&Z-gebieden 
langs het Afleindingskanaal van de Leie. 
 
 
  



 

 
 

English abstract 

 
This study reports the ecological monitoring of embankments and W&Z-areas along the waterway 
‘Afleidingskanaal van de Leie’. The main aim is to follow and to assess the herbaceous vegetation and to 
evaluate mowing and grazing measures. This study describes a first vegetation inventory based on the 
field campaign of 2012. In future, vegetation will be describes at the same locations enabling detailed 
monitoring. 
 
Globally, the embankments along the concerned waterway are species-poor with low diversities. The 
vegetation relevés are dominated by common and widespread species for Flandres.  
 
Based on species composition, 8 ecological relevant groups are distinguished by classification. 
Vegetation relevés clustered in the Festuca rubra - Trisetum flavescens group and in the Festuca rubra - 
Centaurea jacea - Achillea millefolium group showed a high species number and diversity, a high cover 
of semi-natural grassland species, a low Ellenberg indicator value for nutrients and a low cover of 
species with high (>6) Ellenberg indicator values for nutrients, a low competitiveness and a high stress 
tolerance. Vegetation relevés clustered in the Arrhenatherum elatius - Elymus repens group, the 
Aegopodium podagraria - Urtica dioica group or the Aegopodium podagraria - Calamagrostis epigejos - 
Phragmites australis group are characterised by low species numbers and diversities, low covers of semi-
natural grassland species, high Ellenberg indicator values for nutrients, a high cover of species with high 
(>6) Ellenberg indicator values for nutrients and a high competitiveness. 
 
About a quarter of the vegetation relevés is considered as ecologically valuable. Remarkably, around half 
of these relevés are located between the bridge of the E40 and the crossing of the ‘Afleidingskanaal van 
de Leie’ with the ‘canal Gent-Brugge’. As a consequence, these vegetations have high conservation 
priority by nature-friendly management measures. 
 
As well, around a quarter of the vegetation relevés are considerd as ecologically less valuable. A 
development of these vegetations to more valuable ones by performing nature-friendly management 
measures is desirable. 
 
Finally, this study concerns management measures. Some practices during current management 
measures with possibly adverse ecological consequences are discussed. Concrete mowing and grazing 
regimes are proposed for embankments and W&Z-areas along the ‘Afleidingskanaal van de Leie’.
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1 Inleiding 

De missie van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is het voeren van een duurzaam en dynamisch 
beheer van de bevaarbare waterwegen in haar werkingsgebied, inclusief de ernaast gelegen terreinen. 
W&Z stimuleert het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen en gronden met oog voor de 
belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer (www.wenz.be). 
Binnen dit kader streeft W&Z naar een ecologisch beheer van de bermen langs het Afleidingskanaal van 
de Leie. 
 
Het INBO en Econnection maakten bermbeheerplannen op voor het Afleidingskanaal van de Leie (Van 
Kerckvoorde, 2010a; Econnection, 2003). Deze plannen brengen de bermvegetatie in kaart en stellen 
beheermaatregelen voor, rekening houdend met praktische randvoorwaarden. 
 
W&Z vraagt het INBO om de vegetatie van de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie op te 
volgen. De doelstellingen voor de ecologische opvolging omvatten: 

• het opvolgen en beoordelen van de kruidvegetatie, 
• het evalueren van het maai- en begrazingsbeheer, 
• het tijdig signaleren van positieve of negatieve ecologische ontwikkelingen. 

De onderzoeksresultaten kunnen W&Z helpen in het beheer en de inrichting van bermen.  
 
In 2012 werd de aanvangssituatie vastgelegd door het verrichten van vegetatie-opnames in de bermen 
en in W&Z-gebieden langs het Afleidingskanaal van de Leie. In dit rapport worden deze vegetatie-
opnames verwerkt volgens de methodologie beschreven in hoofdstuk 3. De resultaten van de verwerking 
wordt voorgesteld in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Vervolgens worden de resultaten in een breder geheel 
bekeken in hoofdstuk 6. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op het beheer van de bermen en W&Z-
gebieden. 
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2 Veldwerk verricht in 2012 

De vegetaties langs het Afleidingskanaal van de Leie worden opgevolgd via vaste oppervlakten 
(permanente kwadraten of PQ’s) tussen Deinze en Zeebrugge (kaart 1). Binnen een PQ wordt een 
vegetatie-opname gemaakt door het oplijsten van alle plantensoorten voorkomend binnen het PQ en het 
inschatten van hun bedekking. Voor bermen wordt gewerkt met PQ’s van 2m x 2m waarbij de schaal 
van Londo wordt gebruikt voor het inschatten van bedekkingen; voor W&Z-gebieden worden PQ’s van 20 
m x 2 m afgebakend en wordt de beheermonitoringsschaal aangewend. Een gedetailleerde beschrijving 
van deze schalen en de  methodologie van het veldwerk voor de ecologische opvolging langs het 
Afleidingskanaal van de Leie is beschreven in Van Kerckvoorde (2011a). 
 
De PQ’s langs de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie worden in de regel om de kilometer 
afgebakend. PQ’s worden echter niet ingericht bij bermen met een geringe bermbreedte (≤1m) of met 
een geringe maaibreedte (≤1m) of bij bermen met een huidig (en toekomstig) nietsdoen-beheer (Van 
Kerckvoorde, 2011a). Bij 2 geplande PQ’s konden geen vegetatie-opnames worden verricht omwille van 
te korte vegetatie door gazonbeheer. PQ’s op de middenberm worden aangevullend ingericht met de 
PQ’s die er reeds worden opgevolgd binnen de ecologische opvolging van het Leopoldkanaal (Van 
Kerckvoorde & Decleer, 2006). Tabel 1 geeft het aantal opgemaakte vegetatie-opnames tijdens het 
veldwerk in 2012 in de bermen of in de W&Z-gebieden langs het Afleidingskanaal van de Leie.  
 
Tevens worden niet-verboste W&Z-gronden langs het Afleidingskanaal van de Leie opgevolgd (Van 
Kerckvoorde, 2011a). Enkele W&Z-gronden liggen ter hoogte van de kruising van het Afleidingskanaal 
van de Leie met het Kanaal Gent-Brugge. Deze gebieden worden reeds bestudeerd binnen de 
ecologische opvolging van het Kanaal Gent-Brugge (Van Kerckvoorde, 2010b). Bijlage 1 toont de W&Z-
gebieden die binnen deze studie worden geïnventariseerd en geeft de ligging aan van de PQ’s. 
 
Tabel 2 geeft het aantal PQ’s in de bermen weer per beheervorm: maaien, begrazing via 
gebruiksovereenkomsten met landbouwers (in dit document tevens toepassingen precair gebruik of TPG 
genoemd) of geen enkele vorm van beheer (nietsdoen-beheer). 
 
Tabel 1.  Het aantal opgemaakte vegetatie-opnames tijdens het veldwerk in 2012 voor de bermen en W&Z-gronden langs het 

Afleidingskanaal van de Leie.  
 

Locatie Aantal PQ’s 
PQ’s bermen  
  niet in middenberm 
  in middenberm 
 

 
101 
12  

PQ’s W&Z-gebieden 
 

6 

 
Tabel 2.  Het aantal verrichte vegetatie-opnames per beheervorm voor de bermen en W&Z-gronden langs het Afleidingskanaal van 

de Leie.  
 

Locatie en beheer Aantal PQ’s 
PQ’s bermen  
 
  2x maaien per jaar: half mei en half september 
  2x maaien per jaar: half mei en half september (middenberm) 

 
 
48 
2 

  2x maaien per jaar: begin juni en half september 7 
  2x maaien per jaar: half juni en half september 6 
  3x maaien per jaar: begin juni, begin juli en half september 
  1x 

8 
1 

  begrazing via TPG 
  begrazing via TPG (middenberm) 

16 
10 

  nietsdoen-beheer 
 

15 

PQ’s W&Z-gebieden 
 
  begrazing 
  maaien  
  nietsdoen-beheer 

 
 
3 
2 
1 
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3 Verwerking 

3.1 Biodiversiteit 

Om veranderingen in termen van biodiversiteit te kunnen inschatten is voor elke vegetatie-opname het 
totaal aantal soorten en een diversiteitindex bepaald. 
 
Een diversiteitindex geeft bijkomende informatie in vergelijking met het aantal soorten vermits in de 
berekening ook rekening wordt gehouden met de relatieve abundantie van de soorten in een opname. 
Als diversiteitindex wordt de Shannon-Wiener index (H) aangewend (Shannon, 1948): 
         s 
H = - ∑  pi ln(pi) 
        i=1 
met  pi = relatieve abundantie van de ide soort 
 ln = natuurlijke logaritme 
 s = aantal soorten 

3.2 Rode Lijst 

Rode Lijsten geven een waardering vanuit natuurbehoudoogpunt vermits ze aangeven welke soorten het 
meest bedreigd zijn en waarvoor prioritaire beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn. De criteria die 
hiervoor worden gebruikt zijn inheemse oorsprong, zeldzaamheid en trend. De Rode Lijst voor 
plantensoorten in Vlaanderen is uitgewerkt in Van Landuyt et al. (2006). In de verwerking van de 
gegevens wordt aandacht besteed aan soorten met Rode Lijst-categorie achteruitgaand, zeldzaam, 
kwetsbaar, bedreigd of met verdwijning bedreigd (en worden verder Rode Lijst-soorten genoemd). 

3.3 Kwartierhokfrequentieklassen 

Op basis van de kwartierhokfrequentieklassen (KFK) van de soorten binnen Vlaanderen kunnen minder 
algemene soorten worden aangeduid. Voor plantensoorten wordt de kwartierhokfrequentie bepaald door 
het aantal kwartierhokken (1x1 km) in Vlaanderen te beschouwen waar de soort werd geobserveerd in 
de periode 1972-2004 (Van Landuyt et al., 2006).  

3.4 Ellenberg-indicatorgetallen 

Ellenberg-indicatorgetallen geven voor een groot aantal plantensoorten een indicatiewaarde voor enkele 
standplaatsfactoren. Een dergelijke indicatiewaarde is een getal, doorgaans op een ordinale schaal van 1 
tot 9, dat de milieuomstandigheden aangeeft waarbij een plant optimaal voorkomt. Er zijn 
indicatorgetallen voor licht, temperatuur, continentaliteit, vocht, zuurgraad, nutriënten, zout, zware 
metalen en voor de maaigevoeligheid (Ellenberg et al., 1992; bijlage 2). Voor rood zwenkgras en smalle 
wikke werden de Ellenberggetallen afgeleid uit Hill et al. (1999). 
 
Het gebruik van Ellenberg-indicatorwaarden blijkt in veel gevallen een adequaat hulpmiddel te zijn om 
o.a. inzicht te verwerven in de mogelijke onderliggende oorzaken van variatie in de vegetatie of om 
vegetatieveranderingen te relateren met veranderende milieucondities (zie o.a. Diekmann, 2003; 
Schaffers & Sykora, 2000; Hill & Carey, 1997). 
 
In deze studie worden per opname gewogen gemiddelden berekend van de Ellenberg-indicatorgetallen, 
dit betekent dat rekening werd gehouden met de bedekkingen van de verschillende soorten. 

3.5 CSR-overlevingsstrategieën 

Grime (2001) ontwikkelde een classificatie van plantensoorten volgens de overlevingsstrategie: de CSR-
classificatie.  
 
De CSR-classificatie vertrekt van het idee dat twee groepen van externe factoren de hoeveelheid dood 
en levend plantmateriaal in welk habitat ook bepalen: stress en verstoring. Stress bestaat uit factoren 
die de productiviteit van fotosynthese beperken zoals het gebrek aan licht, water, nutriënten of 
suboptimale temperaturen. Verstoring houdt het geheel of gedeeltelijk vernietigen van de plantbiomassa 
in door bv. herbivoren, windschade, vorstschade, ziekteverwekkers, vertrappeling of erosie (Grime, 
2001). 
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Door de mate van stress en verstoring kunnen verschillende overlevingsstrategieën worden bepaald. De 
competitieve strategie (C) treedt op de voorgrond bij lage stress en een lage intensiteit van 
verstoringen, de stresstolerante strategie (S) bij hoge stress en gering aantal verstoringen, de ruderale 
strategie (R) onder lage stress en een hoge intensiteit van verstoringen. 
 
De CSR-classificatie van de verschillende soorten werd overgenomen uit Hodgson et al. (1995).  
Het C-, S- en R-aandeel van een opname werd berekend volgens de methode beschreven door Hunt et 

al. (2004). Deze methode maakt gebruik van gewogen gemiddelden door de bedekkingen van de 
verschillende soorten in de berekening te betrekken. 

3.6 Typische en facultatieve graslandsoorten 

De bermvegetatie kan worden geëvalueerd door de aanwezigheid van graslandsoorten. Hiervoor werd de 
indeling in ecologische soortengroepen van Runhaar et al. (2004) aangewend. Vermits het streefdoel 
van de bermvegetaties voedselarme tot matig voedselrijke, droge tot vochtige graslandvegetaties zijn 
worden volgende soortengroepen geselecteerd: 
• G41: soorten van gesloten korte vegetaties op vochtige voedselarme zure bodem, 
• G42: soorten van gesloten korte vegetaties op vochtige voedselarme zwak zure bodem, 
• G43: soorten van gesloten korte vegetaties op vochtige voedselarme basische bodem, 
• G47: soorten van gesloten korte vegetaties op vochtige matig voedselrijke bodem, 
• G47kr: soorten van gesloten korte vegetaties op vochtige matig voedselrijke basische bodem, 
• G61: soorten van gesloten korte vegetaties op droge voedselarme zure bodem, 
• G62: soorten van gesloten korte vegetaties op droge voedselarme zwak zure bodem, 
• G63: soorten van gesloten korte vegetaties op droge voedselarme basische bodem, 
• G67: soorten van gesloten korte vegetaties op droge matig voedselrijke bodem. 
 
Een typische graslandsoort is een soort waarbij meer dan de helft van de ecologische groepen waar ze in 
thuishoort behoort tot de hierboven geselecteerde ecologische groepen. Een facultatieve graslandsoort 
behoort tot de helft of minder dan de helft van de geselecteerde ecologische groepen. Dergelijke 
methode werd tevens beschreven en aangewend voor oeversoorten in Duijn (1994). 

3.7 TWINSPAN 

TWINSPAN (= Two-Way Indicator Species Analysis, Hill 1979) is een classificatiemethode om op een 
objectieve manier inzicht te verwerven in de onderlinge verwantschap en verschillen van de data. 
TWINSPAN is een divisieve classificatiemethode die vertrekt van de totaliteit van de opnames en verder 
opsplitst in steeds kleinere groepen, waarbij de opnames met een gelijkaardige samenstelling in dezelfde 
groep worden geplaatst. Tijdens de berekeningswijze worden indicatorsoorten en preferentiële soorten 
bepaald. Indicatorsoorten zijn soorten die een duidelijke voorkeur hebben voor de ene of de andere 
groep en bijgevolg als indicatief kunnen beschouwd worden voor die groep. 
 
TWINSPAN houdt rekening met kwantitatieve verschillen (bedekkingen) door middel van pseudo-species 
of schijnsoorten. Hoe hoger de bedekkingsgraad van een soort is in een opname, in hoe meer 
schijnsoorten ze wordt opgesplitst. Door splitsingsniveaus (zogenaamde cutlevels) te definiëren kan 
bepaald worden in hoeveel schijnsoorten een soort wordt opgesplitst in een opname. Een 
splitsingsniveau geeft de minimumbedekking van een soort aan om tot een schijnsoort te behoren. De 
volgende splitsingsniveaus werden gebruikt in de analyse: 0, 2, 5, 10, 25 en 50. 
 
De analyse werd uitgevoerd met het programma WinTWINS versie 2.3 (Hill & Šmilauer, 2005). 
 

3.8 Statistische verwerking 

Significante verschillen (p<0,05) tussen groepen zijn nagegaan via een t-test (tweezijdig).  
De statistische berekeningen werden verricht via S+ TIBCO Spotfire 8.2 for Windows. 
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4 Resultaten bermen 

4.1 Aantal taxa 

In totaal werden 133 verschillende taxa gevonden in de bermopnames langs het Afleidingskanaal van de 
Leie. Het gemiddeld aantal taxa (± standaardfout) per PQ is 13,0 ± 0,5. Figuur 1 toont de boxplot1 van 
het aantal taxa in de verschillende opnames. De mediaanwaarde bedraagt 13,0; de 1ste kwartielwaarde 
is 9,0; de 3de kwartielwaarde 16,0. 
 
Opnames met de hoogste soortenaantallen zijn (kaart 2):  
• rechteroever (landzijde) zo’n 200m stroomafwaarts de spoorwegovergang te Landegem: 25; 
• middenberm (tussen Afleidingskanaal van de Leie en Leopoldkanaal) zo’n 100m stroomopwaarts de 

spoorwegovergang te Zeebrugge: 24; 
• rechteroever (waterzijde) zo’n 250m stroomafwaarts de brug van de E40: 23; 
• rechteroever (waterzijde) zo’n 200m stroomafwaarts de spoorwegovergang te Landegem: 23; 
• linkeroever (landzijde) zo’n 1600m stroomafwaarts Strobrug : 22. 
 
Opnames met de laagste soortenaantallen zijn (kaart 2):  
• linkeroever (waterzijde) zo’n 900m stroomopwaarts Rapenbrug: 2; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 1000m stroomafwaarts Nevelebrug: 4; 
• linkeroever (landzijde) zo’n 2000m stroomafwaarts Strobrug: 4; 
• rechteroever (landzijde) zo’n 600m stroomopwaarts de fietsbrug te Nevele: 5; 
• linkeroever (landzijde) zo’n 600m stroomopwaarts Leestjesbrug: 5. 

 
 
 

  
 
Figuur 1.  Boxplot van het aantal taxa en de Shannon-Wiener diversiteitindex in de verschillende bermopnames. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
1 De opbouw van een boxplot is als volgt: cirkel met lijn = mediaan; rechthoek = 1ste kwartiel en 3de kwartiel; staart = maximale en 
minimale waarde binnen 1,5x kwartielafstand; cirkels = uitbijters dit zijn waarden verder gelegen dan 1,5x kwartielafstand. 
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4.2 Shannon-Wiener diversiteitindex 

De gemiddelde Shannon-Wiener diversiteitindex (± standaardfout) van de bermopnames is 1,52 ± 0,04. 
Figuur 1 toont de boxplot van de diversiteitindex in de verschillende bermopnames. De mediaan 
bedraagt 1,58, de 1ste kwartielwaarde 1,24 en de 3de kwartielwaarde 1,85. 
 
De hoogste diversiteiten zijn aangetroffen bij volgende opnames (kaart 3): 
• rechteroever (landzijde) zo’n 200m stroomafwaarts de spoorwegovergang te Landegem: 2,82; 
• linkeroever (landzijde) zo’n 1600m stroomafwaarts Strobrug: 2,22; 
• middenberm (tussen Afleidingskanaal en Leopoldkanaal) zo’n 100m stroomopwaarts de 

spoorwegovergang te Zeebrugge: 2,19; 
• rechteroever (waterzijde) zo’n 100m stroomafwaarts Schipdonkbrug: 2,18; 
• rechteroever (waterzijde) zo’n 550m stroomopwaarts Schipdonkbrug: 2,18. 
 
De opnames met de laagste diversiteiten zijn (kaart 3):  
• linkeroever (landzijde) zo’n 2000m stroomafwaarts Strobrug: 0,22; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 30m stroomafwaarts Nevelebrug: 0,27; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 900m stroomopwaarts Rapenbrug: 0,36; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 450m stroomafwaarts de brug van de E40: 0,40; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 250m stroomopwaarts de spoorwegovergang te Zeebrugge: 0,60; 
• middenberm (tussen Afleidingskanaal en Leopoldkanaal) zo’n 700m stroomafwaarts Strobrug: 0,60. 
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4.3 Rode Lijst-soorten 

Er werden 5 verschillende Rode Lijst-soorten teruggevonden in 11 verschillende opnames (tabel 4; kaart 
4): beemdkroon (achteruitgaand), goudhaver (achteruitgaand), kamgras (achteruitgaand), kleine 
ratelaar (kwetsbaar) en knolboterbloem (achteruitgaand). 
 
Tabel 3.  Opnames met Rode Lijst-soorten en hun bedekkingen. 
 

Opname Bedekking (%) Rode Lijst-soort(en) 
middenberm zo’n 150m stroomopwaarts 
Dudzelebrug  

53 goudhaver 

middenberm zo’n 150m stroomafwaarts 
Dudzelebrug  

23 goudhaver, kamgras, 
knolboterbloem 

middenberm zo’n 100m stroomopwaarts de 
spoorwegovergang te Zeebrugge  

3 kleine ratelaar 

linkeroever (waterzijde) zo’n 1400m 
stroomafwaarts Stoktevijverbrug  

2 beemdkroon 

linkeroever (waterzijde) zo’n 1300m 
stroomafwaarts Stoktevijverbrug  

2 beemdkroon 

linkeroever (waterzijde) zo’n 850m 
stroomafwaarts Stoktevijverbrug  

1 beemdkroon 

middenberm zo’n 100m stroomafwaarts 
Platheulebrug  

1 knolboterbloem 

linkeroever (landzijde) zo’n 100m 
stroomopwaarts Strobrug  

1 knolboterbloem 

linkeroever (landzijde) zo’n 1600m 
stroomafwaarts Strobrug  

1 knolboterbloem 

linkeroever (landzijde) zo’n 100m 
stroomafwaarts Rapenbrug  

1 knolboterbloem 

linkeroever (waterzijde) zo’n 100m 
stroomopwaarts Strobrug  

1 knolboterbloem 

4.4 Uitheemse soorten 

Er werden 4 uitheemse soorten teruggevonden in 16 verschillende opnames (tabel 4 en kaart 5). 
 
Tabel 4.  Opnames met uitheemse soorten en hun bedekkingen. 
 

Opname Bedekking (%) Uitheemse soort(en) 
rechteroever (waterzijde) zo’n 750m 
stroomafwaarts Merendreebrug  

48 grauwe abeel 

rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 750m 
stroomafwaarts Merendreebrug  

48 grauwe abeel 

rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 550m 
stroomopwaarts Schipdonkbrug  

14 grauwe abeel 

rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 900m 
stroomopwaarts Schipdonkbrug  

12 grauwe abeel 

middenberm zo’n 100m stroomopwaarts de 
spoorwegovergang te Zeebrugge  

6 grauwe abeel en luzerne 

rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 250m 
stroomafwaarts de brug van de E40  

3 Kaukasische vleugelnoot 

rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 450m 
stroomafwaarts de brug van de E40  

2 Kaukasische vleugelnoot 

rechteroever (landzijde) zo’n 200m 
stroomopwaarts de spoorwegovergang te 
Landegem  

2 Kaukasische vleugelnoot 

linkeroever (waterzijde) zo’n 160m 
stroomopwaarts uitmonding Zuid-over-Lieve 
geleed 

2 Japanse duizendknoop 

rechteroever (waterzijde) zo’n 550m 
stroomopwaarts Schipdonkbrug  

1 grauwe abeel 

linkeroever (waterzijde) zo’n 600m 
stroomopwaarts Raverschootbrug  

1 grauwe abeel 
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linkeroever (waterzijde) zo’n 150m 
stroomafwaarts Oostkerkebrug  

1 Japanse duizendknoop 

rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 200m 
stroomopwaarts de spoorwegovergang te 
Landegem  

1 Kaukasische vleugelnoot 

rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 250m 
stroomafwaarts Merendreebrug  

1 grauwe abeel 

rechteroever (waterzijde) zo’n 200m 
stroomopwaarts de spoorwegovergang te 
Landegem  

1 Kaukasische vleugelnoot 

rechteroever (waterzijde) zo’n 200m 
stroomafwaarts Merendreebrug  

1 grauwe abeel 

 

4.5 Abundante soorten 

Tabel 5 geeft een oplijsting van de 10 soorten met de hoogste gemiddelde bedekking in de verschillende 
opnames.  
 
Tabel 5.  Soorten met de hoogste gemiddelde bedekking in de verschillende opnames. 
 

Soort Gemiddelde bedekking (%)  
glanshaver 25,6 
rood zwenkgras 9,9 
gestreepte witbol 7,0 
kropaar 6,0 
zevenblad 4,8 
engels raaigras 4,4 
ruw beemdgras 3,1 
grote brandnetel 3,1 
heermoes 2,5 
kweek 2,1 
 

4.6 Kwartierhokfrequentieklasse 

De gemiddelde relatieve bedekking van de verschillende taxa per kwartierhokfrequentieklasse is 
weergegeven in figuur 2. De bermvegetatie-opnames van het Afleidingskanaal van de Leie bezitten 
vooral heel algemeen voorkomende soorten (KFK>8). Tabel 6 lijst de soorten op met KFK≤8. 
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Figuur 2.  De gemiddelde bedekking (logaritmische schaal) van de verschillende taxa per kwartierhokfrequentieklasse. 

 
Tabel 6.  Soorten met kwartierhokfrequentieklasse (KFK) ≤8 aangetroffen in de bermopnames.  
 

Soort KFK Soort KFK 
kleine ratelaar 4 oeverzegge 7 
zwenkdravik 5 bleeksporig bosviooltje 7 
beemdkroon 5 zandmuur 8 
goudhaver 5 gewoon struisriet 8 
kleine leeuwenklauw 6 kamgras 8 
stinkende ballote 6 witte koningklaver 8 
okkernoot 6 Japanse duizendknoop 8 
luzerne 6 dauwbraam  8 
knolboterbloem 6 avondkoekoeksbloem 8 
kraailook 7 gele morgenster  8 
heggenrank 7 tijmereprijs  8 
kruldistel 7   
 
 

  

zeldzame 
soorten 
 

zeer 
algemene 
soorten 
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4.7 Ellenberg-indicatorgetallen 

Figuur 3 geeft boxplots weer voor het Ellenberggetal voor nutriënten, licht, vocht en zuurgraad. De 
interkwartielafstand is het hoogst bij het indicatorgetal voor nutriënten duidend op een grotere spreiding 
van de waarden in vergelijking met de andere indicatorgetallen. 
 

 
Figuur 3.  Boxplots voor het Ellenberggetal voor nutriënten, licht, vocht en zuurgraad. 

 
Het gemiddelde (± standaardfout) indicatorgetallen voor nutriënten voor alle opnames is 6,3 ± 0,1.  
 
Opnames met de hoogste Ellenberggetal voor nutriënten zijn (kaart 6): 
• linkeroever (landzijde) zo’n 2000m stroomafwaarts Strobrug: 8,0; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 900m stroomopwaarts Rapenbrug: 7,9; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 900m stroomopwaarts Schipdonkbrug: 7,7; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 1400 m stroomafwaarts Leestjesbrug: 7,6; 
• rechteroever (landzijde) zo’n 200m stroomopwaarts de spoorwegovergang te Landegem: 7,6. 
 
Opnames met de laagste Ellenberggetal voor nutriënten zijn (kaart 6): 
• linkeroever (landzijde) zo’n 1600m stroomafwaarts Strobrug: 4,0; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 250m stroomafwaarts de brug van de E40: 4,8; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 600m stroomopwaarts de fietsbrug te Nevele: 4,9; 
• rechteroever (waterzijde) zo’n 550m stroomopwaarts Schipdonkbrug: 4,9; 
• linkeroever (landzijde) zo’n 100m stroomafwaarts Rapenbrug: 4,9; 
• linkeroever (waerzijde) zo’n 100m stroomafwaarts Rapenbrug: 4,9. 
 
 
De gemiddelde bedekking (± standaardfout) voor soorten met hoge (>6) Ellenberggetallen voor 
nutriënten is 52,9% ± 2,8.  De gemiddelde bedekking (± standaardfout) voor soorten met lage (<4) 
Ellenberggetallen voor nutriënten is 3,7% ± 0,8. 
 
Het gemiddelde (± standaardfout) indicatorgetallen voor licht is 7,3 ± 0,0. De mediaan is 7,4; de 1ste 
kwartielwaarde 7,0 en de 3de kwartielwaarde 7,6. 
 
Het gemiddelde (± standaardfout) indicatorgetallen voor vocht is 5,6 ± 0,1. De mediaan bedraagt 5,5; 
de 1ste kwartielwaarde 5,2 en de 3de kwartielwaarde 5,9. 
 
Het gemiddelde (± standaardfout) indicatorgetallen voor zuurgraad is 6,8 ± 0,0. De mediaan is 6,5; de 
1ste kwartielwaarde 7,0 en de 3de kwartielwaarde 7,0. 
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4.8 CSR-overlevingsstrategieën 

Figuur 4 illustreert boxplots voor het competitief (C), ruderaal (R) en stresstolerant (S) aandeel in de 
verschillende opnames. Figuur 5 geeft de gemiddelde aandelen in de CSR-driehoek. Het gemiddeld (± 
standaardfout) C-aandeel (%) voor de opnames is 53,7 ± 1,3. Het gemiddeld (± standaardfout) S-
aandeel (%) voor de opnames is 18,7 ± 0,7. Het gemiddeld (± standaardfout) R-aandeel (%) voor de 
opnames is 27,6 ± 0,9. 
 

 
 
Figuur 4.  Boxplots voor het competitief (C), ruderaal (R) en stresstolerant (S) aandeel in de verschillende opnames. 

 

 
Figuur 5.  Globale voorstelling van het gemiddeld C-, S-, en R-aandeel. 

 
De hoogste C-waarden zijn aangetroffen bij volgende opnames (kaart 7): 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 30m stroomafwaarts Nevelebrug: 98,7; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 250m stroomopwaarts de spoorwegovergang te Zeebrugge: 96,3; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 1000m stroomopwaarts de spoorwegovergang te Zeebrugge: 83,7; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 1000m stroomopwaarts de brug van de E40: 83,2; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 900m stroomopwaarts Schipdonkbrug: 82,1. 
 
De laagste C-percentages komen voor bij volgende opnames (kaart 7): 
• rechteroever (waterzijde) zo’n 30m stroomafwaarts Nevelebrug: 23,0; 
• linkeroever (landzijde) zo’n 100m stroomafwaarts Rapenbrug: 32,6; 
• middenberm zo’n 150m stroomopwaarts Dudzelebrug: 32,7; 
• middenberm zo’n 150m stroomopwaarts Dudzelebrug: 33,5; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 1300m stroomafwaarts Stoktevijverbrug: 33,5. 
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De hoogste S-percentages zijn aangetroffen bij volgende opnames (kaart 8): 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 500m stroomafwaarts Jacksenbrug: 43,5; 
• rechteroever (waterzijde) zo’n 750m stroomafwaarts Merendreebrug: 38,4; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 750m stroomafwaarts Merendreebrug: 37,8; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 150m stroomopwaarts Sifonbrug: 34,5; 
• middenberm zo’n 150m stroomopwaarts Dudzelebrug: 32,5. 
 
De laagste S-waarden zijn aangetroffen bij volgende opnames (kaart 8): 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 30m stroomafwaarts Nevelebrug: 0,2; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 1000m stroomopwaarts de spoorwegovergang te Zeebrugge: 1,0; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 250m stroomopwaarts de spoorwegovergang te Zeebrugge: 1,5; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 1000m stroomopwaarts de brug van de E40: 4,7; 
• rechteroever (landzijde) zo’n 1000m stroomopwaarts de brug van de E40: 5,4. 
 
Hoogste R-aandelen worden berekend bij volgende opnames (kaart 9): 
• rechteroever (waterzijde) zo’n 30m stroomafwaarts Nevelebrug: 53,9; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 1300m stroomafwaarts Stoktevijverbrug: 48,0; 
• middenberm zo’n 200m stroomopwaarts Jacksenbrug: 45,7; 
• linkeroever (waerzijde) zo’n 100m stroomafwaarts Rapenbrug: 44,5; 
• linkeroever (landzijde) zo’n 2000m stroomafwaarts Strobrug: 40,4. 
 
Laagste R-aandelen komen voor bij volgende opnames (kaart 9): 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 30m stroomafwaarts Nevelebrug: 1,1; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 450m stroomafwaarts de brug van de E40: 1,5; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 250m stroomopwaarts de spoorwegovergang te Zeebrugge: 2,2; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 500m stroomafwaarts Jacksenbrug: 8,1; 
• rechteroever (talud naar waterzijde) zo’n 900m stroomopwaarts Schipdonkbrug: 8,4. 
 

4.9 Typische en facultatieve graslandsoorten 

Boxplots van de bedekking van enerzijds typische en anderzijds typische en facultatieve soorten van 
voedselarme tot matig voedselrijke, droge tot vochtig graslandvegetaties zijn weergegeven op figuur 6.  
 

 
Figuur 6.  Boxplot voor de bedekking van (1) typische en (2) typische en facultatieve soorten van voedselarme tot matig 

voedselrijke, droge tot vochtig graslandvegetaties in de verschillende opnames. 
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De gemiddelde (± standaardfout) bedekking van typische graslandsoorten is 16,6% ± 2,0. De mediaan 
is 6,5%; de 1ste  kwartielwaarde is 0,0%; de 3de kwartielwaarde 27,2%.   
 
Opnames met de hoogst bedekking aan typische graslandsoorten zijn (kaart 10): 
• middenberm zo’n 150m stroomopwaarts Dudzelebrug: 85,1; 
• rechteroever (waterzijde) zo’n 30m stroomafwaarts Nevelebrug: 83,0; 
• linkeroever (waterzijde) zo’n 150m stroomafwaarts Oostwinkelbrug: 67,4; 
• rechteroever (waterzijde) zo’n 100m stroomafwaarts Schipdonkbrug: 62,7; 
• linkeroever (waterzijde 500m stroomafwaarts Durmenbrug: 62,5. 
 
De gemiddelde (± standaardfout) bedekking van typische en facultatieve graslandsoorten is 71,8% ± 
2,5. De mediaan is 83,1%; de 1ste  kwartielwaarde is 57,1%; de 3de kwartielwaarde 91,3%.   
 

4.10 TWINSPAN 

Het vereenvoudigd resultaat van de TWINSPAN samen met de indicatorsoorten en preferentiële soorten 
is weergegeven in tabel 7. Enkele ecologisch relevante TWINSPAN-groepen zijn: 
• groep *000 = gestreepte witbol groep, 
• groep *001 = rood zwenkgras – goudhaver groep, 
• groep *010 = rood zwengras - knoopkruid – duizendblad groep, 
• groep *011 = glanshaver – hopklaver groep, 
• groep *100 = glanshaver – heermoes groep, 
• groep *101 = glanshaver – kweek groep, 
• groep *110 = zevenblad – grote brandnetel groep, 
• groep *111 = zevenblad – gewoon struisriet – riet groep. 
 
Kaart 11 toont de ligging van de verschillende TWINSPAN-groepen. Boxplots per groep voor het aantal 
soorten, de Shannon-Wiener diversiteitindex, de bedekking van typische en facultatieve 
graslandsoorten, de Ellenbergwaarden en de CSR-aandelen zijn weergegeven in figuren 7-10. Enkele 
resultaten zijn (significant verschillen op basis van t-testen met p<0,05): 
• Een significant hoger aantal soorten wordt gevonden voor groep *010 in vergelijking met de andere 

groepen. Lage mediaanwaarden voor het soortenaantal zijn te noteren voor de groepen *101, *110 
en *111. 

• Significant hogere diversiteiten komen voor bij de groepen *001 en *010 in vergelijking met de 
andere groepen (met uitzondering van *111). Lage mediaanwaarden van de diversiteit zijn er voor 
de groepen *101, *110 en *111. 

• Significant hogere bedekkingen aan typsiche graslandsoorten doen zich voor bij de groepen *001, 
*010 en *011. Lage mediaanwaarden voor de bedekking aan typische graslandsoorten treden op bij 
de groepen *000, *101, *110, *111. 

• Hoge mediaanwaarden voor de bedekking aan typische en faculatatieve graslandsoorten komen 
voor bij de groepen *000 en *001. 

• Bij de groepen *001 en *010 komen significant lagere Ellenbergwaarden voor nutriënten voor ten 
opzichte van de groepen *011, *100, *101 en *110. De groepen *101 en *110 hebben significant 
hogere Ellenwaarden voor nutriënten in vergelijking met de groepen *000, *001, *010, *011 en 
*100. 

• Een significant lagere Ellenbergwaarde voor zuurgraad komt voor bij de groepen *001 ten opzichte 
van de groepen *011, *100, *101, *110 en *111. Significant hogere Ellenbergwaarden voor 
zuurgraad treden op bij de groepen *110 en *111 in vergelijking met de groepen *000, *001, *010, 
*011 en *100. 

• Groep *001 heeft een significant lagere Ellenbergwaarde voor vocht in vergelijking met de groepen 
*000, *101, *110 en *111. Een significant hogere Ellenbergwaarde voor vocht treedt op bij de 
groep *110 ten opzicht van de groepen *001, *010 en *011. 

• De groepen *000 en *110 hebben significant lagere Ellenbergwaarden voor licht in vergelijking met 
de groepen *001, *010, *011 en *100. 

• Significant lagere C-aandelen komen voor bij de groepen *000 en *001 in vergelijking met de 
andere groepen. Hoge mediaanwaarden worden berekend in groepen *101 en *111. Groepen *010 
en *011 hebben significant lagere C-waarden in vergelijking met de groepen *100, *101 en *111. 

• Voor groep *000 wordt een hoge mediaanwaarde berekend voor het R-aandeel met een significant 
hoger R-aandeel ten opzichte van de groepen *010, *100, *101 en *110. Groepen *100 en *101 
hebben significant lagere R-waarden in vergelijking met *000, *001, *010 en *011. 
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• Hoge mediaanwaarden voor het S-aandeel worden gevonden in groepen *000, *001 en *010. Groep 
*001 heeft significant hogere S-waarden in vergelijking met de groepen *010, *011, *100, *101 en 
*110. Groep *010 heeft significant hogere S-waarden ten opzicht van de groepen *011, *100 en 
*101. 

• De bedekking van soorten met een hoog (>6) Ellenberggetal voor nutriënten is significant lager bij 
de groepen *000, *001 en *010 in vergelijking met de groepen *011, *100, *101 en *110. De 
groepen *011 en *100 hebben significant lagere bedekkingen ten opzichte van de groepen *101 en 
*110. 
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Tabel 7.  Vereenvoudigd resultaat van de TWINSPAN met vermelding van het aantal opnames (N), de indicatorsoorten en de preferentiële soorten per groep.  

 
Groep *0 
N = 61 
 
indicatorsoorten:  
gestreepte witbol, paardenbloem sp., gewone hoornbloem, Engels raaigras, ruw beemdgras, duizendblad, witte klaver 
 
preferentiële soorten:  
zachte dravik, struisgras sp., ijle dravik, knoopkruid, peen, smalle weegbree, kruipende boterbloem, rood zwengras 
 

Groep *1  
N = 52 
 
indicatorsoorten:  
grote brandnetel, kleefkruid, glanshaver 
 
preferentiële soorten:  
zevenblad, akkerdistel 

Groep *00 
N = 20 
 
indicatorsoorten:  
gestreepte witbol, zachte dravik, ijle dravik, hondsdraf 
 
preferentiële soorten:  
zachte ooievaarsbek, Engels raaigras, knolboterbloem, 
paardenbloem sp. 
 
 

Groep *01 
N = 41 
  
indicatorsoorten:  
duizendblad, smalle weegbree, rood zwenkgras, 
glanshaver 
 
preferentiële soorten:  
akkerdistel, peen, kweek, heermoes, witte dovenetel, 
margriet, hopklaver, vijfvingerkruid, rood zwenkgras, 
knoopkruid, vogelwikke 
 

Groep *10 
N = 37 
 
indicatorsoorten: 
rood zwenkgras  
 
preferentiële soorten:  
fluitenkruid, akkerdistel, kropaar, grote brandnetel, kweek 
 
 

Groep *11    
N = 15     
    
indicatorsoorten: 
zevenblad 
 
preferentiële soorten:  
haagwinde, witte dovenetel 
 

*000 
N = 14 
 
indicatorsoorten:  
geen 
 
preferentiële soorten:  
struisgras sp., ruw 
beemdgras, gestreepte 
witbol, Engels raaigras, 
kropaar 
 
 
 
 

*001 
N = 6 
  
indicatorsoorten:  
rood zwenkgras 
 
preferentiële soorten: 
glanshaver, goudhaver, 
veldereprijs, kruipende 
boterbloem, 
jacobskruiskruid, 
knolboterbloem 

Groep *010                          
N = 19 
 
indicatorsoorten:  
peen, margriet,  gewone 
hoornbloem, knoopkruid, 
duizendblad 
 
preferentiële soorten:  
heermoes, gewoon 
biggenkruid, gewone 
rolklaver, vijfvingerkruid, 
vogelwikke, smalle 
weegbree, kleine klaver, 
rode klaver, veldzuring, 
jacobskruiskruid 
 

Groep *011  
N = 22  
 
indicatorsoorten:  
glanshaver  
 
preferentiële soorten:  
grote weegbree, bijvoet, 
kruldistel, witte dovenetel, 
Engels raaigras, grote 
brandnetel, kropaar, ruw 
beemdgras, gewone 
smeerwortel 

Groep *100 
N = 21 
 
indicatorsoorten:  
heermoes, rood zwenkgras, 
paardenbloem sp., ruige 
zegge, knoopkruid 
    
preferentiële soorten: 
zevenblad, Rubus sp., ruw 
beemdgras 
 
 

Groep *101     
N = 16  
 
indicatorsoorten:  
kweek, grote brandnetel, 
kropaar, fluitenkruid 
 
preferentiële soorten:  
gestreepte witbol 

*110          
N = 12  
 
indicatorsoorten:  
glanshaver 
 
preferentiële soorten:  
grote brandnetel, 
akkerkool, Engels raaigras, 
zevenblad, kweek 
 
 

*111   
N = 3 
 
indicatorsoorten:  
gewone smeerwortel, 
gewoon struisriet 
 
preferentiële soorten: riet, 
Kaukasische vleugelnoot, 
gestreepte witbol, 
akkerdistel, fluitenkruid 



 

16 

 

  

  
Figuur 7.  Het aantal soorten, de Shannon-Wiener diversiteitindex, de bedekking van typische graslandsoorten en de bedekking van typische en facultatieve graslandsoorten bij enkele verschillende TWINSPAN-groepen. 

Verschillende letters duiden op significante verschillen (p<0,05; t-test) tussen de groepen.
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Figuur 8.  Het Ellenberggetal voor nutriënten, zuurgraad, vocht en licht bij enkele verschillende TWINSPAN-groepen. Verschillende letters duiden op significante verschillen (p<0,05; t-test) tussen de groepen. 
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Figuur 9.  Het C-, R- en S-aandeel en de bedekking van soorten met een Ellenberggetal voor nutriënten > 6 bij enkele verschillende TWINSPAN-groepen. Verschillende letters duiden op significante verschillen (p<0,05; t-test) 

tussen de groepen. 
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*000 *001 *010 *011 *100 *101 *110 *111 
 
Figuur 10.  Globale voorstelling van het gemiddeld C-, S-, en R-aandeel bij enkele verschillende TWINSPAN-groepen.
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4.11 Per beheervorm 

Boxplots per beheervorm voor het aantal soorten, de Shannon-Wiener diversiteitindex, de bedekking 
van typische en facultatieve graslandsoorten, de Ellenbergwaarden voor nutriënten en de CSR-aandelen 
zijn weergegeven in figuren 11-13. Enkele resultaten zijn: 
• Het PQ met 1 maaibeurt per jaar heeft een hoog aantal soorten in vergelijking met de andere 

beheervormen. Significant hogere soortenaantallen komen voor bij PQ’s met maaibeheer 
mei/september ten opzichte van de andere beheervormen. De laagste mediaanwaarde voor het 
soortenaantal wordt berekend bij nietsdoen-beheer. 

• Het PQ met 1 maaibeurt per jaar heeft een hoge Shannon-Wiener diversiteit in vergelijking met de 
andere beheervormen. Een significant hogere Shannon-Wiener diversiteit wordt gevonden bij PQ’s 
met maaibeheer mei/september in vergelijking met PQ’s met maaibeheer juni/september en met 
nietsdoen-beheer. Lage mediaanwaarden komen voor bij PQ’s met maaibeheer juni/september en 
met nietsdoen-beheer. Hoge mediaanwaarden vertonen PQ’s met maaibeheer mei/september.  

• De laagste mediaanwaarde van het Ellenberggetal voor nutriënten treedt op bij PQ’s met beheer via 
TPG. Het Ellenberggetal voor nutriënten is significant lager bij PQ’s met beheer via TPG in 
vergelijking met PQ’s met maaibeheer 3x per jaar, maaibeheer juni/september en maaibeheer 
mei/september. De hoogste mediaanwaarde komt voor bij PQ’s met maaibeheer juni/september. 
Significant hogere waarden treden op bij PQ’s met maaibeheer juni/september ten opzichte van PQ’s 
met maaibeheer mei/september. 

• De laagste mediaanwaarde voor de bedekking van taxa met hoog (>6) Ellenberggetal voor 
nutriënten komt voor bij PQ’s met een beheer via TPG. Significant lagere waarden worden berekend 
bij PQ’s met beheer via TPG ten opzichte van de andere beheervormen. De hoogste mediaanwaarde 
vertonen PQ’s met maaibeheer juni/september. Significant hogere waarden treden op bij een 
maaibeheer juni/september in vergelijking met een maaibeheer mei/september en met beheer via 
TPG. 

• Er is een significant hoger S-aandeel van PQ’s met beheer via TPG in vergelijking met andere 
beheervormen. Lage mediaanwaarden komen voor bij PQ’s met maaibeheer 3x en met nietsdoen-
beheer. 

• Een significant hoger C-aandeel treedt op bij PQ’s met nietsdoen-beheer in vergelijking met andere 
beheervormen, met uitzondering van maaibeheer juni/september. Een significant lager C-aandeel 
wordt berekend bij PQ’s met beheer via TPG in vergelijking met andere beheervormen. 

• Een significant hoger R-aandeel komt voor bij PQ’s met beheer via TPG in vergelijking met andere 
beheervormen, met uitzondering van PQ’s met maaibeheer 3x per jaar. Een significant lager R-
aandeel is er bij PQ’s met nietsdoen-beheer in vergelijking met andere beheervormen, met 
uitzondering van PQ’s met maaibeheer juni/september. 

• Een hoge bedekking van typische graslandsoorten komt voor bij het PQ met maaibeheer 1x per 
jaar. De hoogste mediaanwaarden treden op bij PQ’s met maaibeheer 3x per jaar en met 
maaibeheer mei/september. De laagste mediaanwaarde komt voor bij PQ’s met maaibeheer 
juni/september. 

• De hoogste mediaanwaarde aan typische en facultatieve graslandsoorten komt voor bij PQ’s met 
beheer via TPG. Significant hogere bedekkingen aan typische en facultatieve soorten treden op bij 
PQ’s met maaibeheer 3x per jaar en bij PQ’s met beheer via TPG in vergelijking met PQ’s met 
maaibeheer juni/september en met nietsdoen-beheer. De laagste mediaanwaarde ligt bij PQ’s met 
nietsdoen-beheer.  
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Figuur 11.  Het aantal soorten, de Shannon-Wiener diversiteitindex, het Ellenberggetal voor nutriënten de bedekking van soorten met een hoog Ellenberggetal voor nutriënten  per beheervorm. Verschillende letters duiden op 

significante verschillen (p<0,05; t-test) tussen de groepen. 
 

a 
a 

ab 

b 

a 

bcd ae 

ace e 

ad 

d 

ad 
bc a acd a 

a 

b 

a 
a 



 

22 

 

  

 

 

Figuur 12.  Het C-, R- en S-aandeel per beheervorm. Verschillende letters duiden op significante verschillen (p<0,05; t-test) tussen de groepen. 
 

b 

a 

a 

a 

a 

ac 

bd 

a 

cd 

b 

bc 

a b 

b 

c 



 

23 

 

 
 

  
  
 
Figuur 13.  De bedekking van typische en facultatieve graslandsoorten per beheervorm. Verschillende letters duiden op significante verschillen (p<0,05; t-test) tussen de groepen. 
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5 Resultaten W&Z-gebieden 

Figuur 14 toont de resultaten van verschillende berekeningen voor PQ’s in de W&Z-gronden langs het 
Afleidingskanaal van de Leie. Enkele resultaten zijn: 
• Het PQ AFLR_5 heeft relatief hoge soortenaantallen en hoge diversiteiten. PQ AFLR_2 toont lage 

soortenaantallen en een lage diversiteit, 
• De uitheemse soort Italiaans raaigras bereikt aanzienlijke bedekkingen in het PQ AFLR_2 (47%) en 

het PQ AFLR_3 (30%). Andere uitheemse soorten werden niet teruggevonden. 
• In het PQ AFLR_5 werd één enkele knolboterbloem teruggevonden. Overige Rode Lijst-soorten 

werden niet teruggevonden.  
• Een laag Ellenberggetal voor nutriënten wordt berekend voor het PQ AFLR_5 vergeleken met de 

andere PQ’s van W&Z-gebieden. Een hoog Ellenberggetal voor nutriënten komt voor in de PQ’s 
AFLR_2 en AFLR_4. 

• Typische graslandsoorten bereiken hoge bedekkingen enkel in de PQ’s AFLR_1 en AFLR_5. Bij de 
overige PQ’s op de W&Z-gronden ligt de bedekking lager dan 5%. 

• Het laagste C-aandeel en hoogste S-aandeel komt voor bij het PQ AFLR_5. Het laagst S-aandeel is 
er bij het PQ AFLR_2. Het hoogste C-aandeel wordt genoteerd bij PQ AFLR_6. Het hoogste R-
aandeel bij PQ AFLR_2. 
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Figuur 14.  Grafische voorstelling van de resultaten voor de PQ’s in W&Z-gebieden: het soortenaantal, de Shannon-Wiener diversiteit, het Ellenberggetal voor nutriënten, het C-, R- en S-aandeel en de bedekking van typische (en 

facultatieve) graslandsoorten en de bedekking van soorten met een hoog (>6) of laag (<4) Ellenberggetal voor nutriënten. De codes en de ligging van de PQ’s in de W&Z-gebieden is weergegeven in bijlage 1. 
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6 Discussie 

6.1 Algemeen 

De bermvegetatie-opnames langs het Afleidingskanaal van de Leie bezitten, globaal beschouwd, eerder 
een laag soortenaantal en een lage diversiteit. De opnames worden gedomineerd door soorten die in 
Vlaanderen heel algemeen voorkomen (KFK >8). Soorten met de hoogste bedekking in de verschillende 
opnames zijn kenmerkend voor zeer voedselrijke (gestreepte witbol, zevenblad, Engels raaigras, ruw 
beemdgras, grote brandnetel, kweek) of vrij voedselrijke omstandigheden.  
 
Uit een globale analyse van 542 bermopnames langs verschillende waterlopen (Zeeschelde, Durme, 
Kanaal Gent-Brugge, Leopoldkanaal, Leie en IJzer) kunnen criteria worden afgeleid van waardevolle of 
minder waardevolle bermvegetaties (Van Kerckvoorde, 2013; tabel 8). Deze criteria kunnen worden 
getoetst aan de opnames langs het Afleidingskanaal van de Leie. 
 
Tabel 8.  Kenmerkende soorten en criteria voor waardevolle en minder waardevolle bermvegetaties afgeleid uit een globale analyse 

bestaande uit 542 bermopnames (Van Kerckvoorde, 2013). 
 

 waardevol minder waardevol 
aantal taxa > 18 < 13 
Shannon-Wiener diversiteitindex > 2,2 < 1,8 
Ellenberggetal voor nutriënten < 5,7 > 6,8 
S-aandeel > 20 < 15 
Bedekking typische graslandsoorten (%) > 40 < 2 
Kenmerkende soorten smalle weegbree, 

duizendblad, 
knoopkruid, 
margriet, peen, 
boerenwormkruid, 
rood zwenkgras, 
kleine klaver, 
rode klaver, witte 
klaver 

grote brandnetel, 
kleefkruid 
gestreepte witbol, 
kropaar, kweek,  
smeerwortel 
hondsdraf, 
haagwinde 

 
Bermopnames van het Afleidingskanaal van de Leie die worden gegroepeerd in de rood zwenkgras – 
goudhaver groep (groep *001) en de rood zwengras - knoopkruid – duizendblad groep (groep *010) 
voldoen aan een of meerdere criteria voor waardevolle vegetaties. Deze groepen hebben immers een 
relatief hoge soortenrijkdom en diversiteit, een hoge bedekking aan typische graslandsoorten, lage 
Ellenbergwaarden voor nutriënten, een lage bedekking van soorten met een hoog (>6) Ellenberggetal 
voor nutriënten, een laag C-aandeel en hoog S-aandeel. 25 bermopnames  worden ingedeeld in de 
groepen *001 en *010. Opmerkelijk is dat meer dan de helft hiervan (14 opnames) is gelegen tussen de 
brug van de E40 en de kruising met het Kanaal Gent-Brugge (kaart 11). Tevens voldoen 2 opnames in 
de W&Z-gebieden (AFLR_5 en AFLR_1) aan enkele criteria voor waardevolle vegetaties. Het is wenselijk 
om deze vegetaties prioritair te behouden of verder te ontwikkelen via een gepast beheer.  
 
Bermopnames van het Afleidingskanaal van de Leie die worden ingedeeld in de glanshaver – kweek 
groep (groep *101), de zevenblad – grote brandnetel groep (groep *110) of de zevenblad – gewoon 
struisriet – riet groep (groep *111) vormen geen doelvegetaties. Deze vegetaties voldoen immers aan 
enkele criteria voor minder waardevolle vegetaties. Deze opnames worden gekenmerkt door lage 
soortenaantallen, lage diversiteiten, lage bedekkingen aan typsiche graslandsoorten, hoge  
Ellenbergwaarden voor nutriënten, hoge bedekking aan soorten met hoog (>6) Ellenberggetal voor 
nutriënten en hoge C-waarden. 31 opnames worden geclusterd in de hierboven aangehaalde TWINSPAN-
groepen. Tevens voldoen 2 opnames van W&Z-gebieden (AFLR_2 en AFLR_4) aan de criteria voor 
minder waardevolle vegetaties. Het is wenselijk om deze ecologisch minder waardevolle vegetaties te 
laten evolueren naar andere soortenrijkere vegetaties via een natuurvriendelijke beheer. 
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6.2 Rode Lijst-soorten 

Het aantal opnames langs het Afleidingskanaal van de Leie met Rode Lijst-soorten is beperkt. De 
bedekking van Rode Lijst-soorten is over het algemeen laag. De verschillende aangetroffen Rode Lijst-
soorten samen met een bondige omschrijving van biotoopvoorkeur, verspreiding in Vlaanderen en 
redenen van achteruitgang worden hieronder aangegeven: 
• Beemdkroon groeit optimaal op voedselarme tot matig voedselrijke kalkhoudende bodems. Op 

Vlaams niveau is de soort vrij algemeen, maar ze gaat duidelijk achteruit. Ze komt nog talrijk voor 
in de Maasvallei, de Dijlevallei en Haspengouw. Elders is beemdkroon een zeldzame verschijning 
geworden (Van Landuyt et al., 2006). 

• Goudhaver is een graslandsoort die bij voorkeur op voedselarme tot matig voedselrijke, basische 
grond groeit. De standplaatsen variëren van vochtig tot droog. De soort kent in Vlaanderen een 
achteruitgang, vrijwel zeker door het toegenomen gebruik van meststoffen (Van Landuyt et al., 
2006).  

• Kamgras komt van nature het meest voor in weilanden op voedselrijke klei- en leembodems. 
Kamgras is een algemene soort in Vlaanderen maar gaat sterk achteruit door het verminderen van 
de oppervlakte aan permanent grasland en door een zware bemesting (Van Landuyt et al., 2006). 

• Kleine ratelaar is een halfparasiet op grassen en groeit in vochtige tot droge graslanden op 
voedselarme tot matig voedselrijke, meestal basische bodem. Kleine ratelaar is zeldzaam in 
Vlaanderen en komt vooral voor in de kustduinen en de Maasvallei. Het aantal groeiplaatsen is 
afgenomen door intensivering van cultuurgraslanden en bemesting (Van Landuyt et al., 2006). 

• Knolboterbloem is een soort van graslanden op vochtige tot droge, voedselarme tot matig 
voedselrijke en voornamelijk kalkrijke bodems. In Vlaanderen is knolboterbloem globaal vrij 
algemeen maar ontbreekt anderzijds in grote delen van Vlaanderen. Ze komt het meest frequent 
voor in de Voerstreek, langs de Grensmaas en in de duinen. Knolboterbloem gaat vrij sterk achteruit 
in Vlaanderen ondermeer vermits permanent grasland een steeds zeldzamer biotoop wordt (Van 
Landuyt et al., 2006). 

 

6.3 Uitheemse soorten 

De bedekking van uitheemse soorten is over het algemeen beperkt. Enkele opnames werden selectief 
ingericht voor het opvolgen van grauwe abeel. De verschillende uitheemse soorten die werden 
aangetroffen worden hieronder besproken: 
• Japanse duizendknoop is een uitheemse plant die van oorsprong enkel voorkomt in Japan. Japanse 

duizendknoop is een schadelijke neofyt die typisch groeit op voedselrijke, vochtige standplaatsen 
(Verloove, 2002). De soort kan 3-5 m hoog worden en de inheemse vegetatie verdringen en 
verhinderen. De vindplaatsen in de opnames langs het Afleidingskanaal zijn gekend en werden 
reeds aangehaald in het bermbeheerplan (Van Kerckvoorde, 2010a) en in de inventarisatie van 
invasieve uitheemse plantensoorten langs bevaarbare waterlopen (Van de Meutter et al., 2012). 

• Luzerne is vermoedelijk afkomstig uit Zuidwest-Azië en van daaruit als cultuurgewas over grote 
delen van Eurazië verspreid. Luzerne staat vooral in wegbermen, maar komt ook frequent voor op 
braakland, in spoorwegbermen, in duingraslanden en langs rivieroevers (Van Landuyt et al., 2006). 

• Kaukasische vleugelnoot en grauwe abeel werden langs het Afleidingskanaal van de Leie aangeplant 
als bomenrij. De soorten vertonen een sterke wortelopslag en komen daardoor voor in enkele 
opnames. Opslag van Kaukasische vleugelnoot wordt aangetroffen op de rechteroever tussen E40 
en de spoorovergang te Landegem. Opslag van grauwe abeel is terug te vinden op de rechteroever 
tussen Merendree- en Schipdonkbrug en op de linkeroever net stroomafwaarts Dudzelebrug. 

• Italiaans raaigras komt in Vlaanderen niet in natuurlijke graslanden voor. De soort is in Vlaanderen 
ingeburgerd door het gebruik als landbouwgewas in productieve graslanden, via het inzaaien van de 
soort. Italiaans raaigras groeit vooral op voedselrijke of sterk bemeste bodems. Bij het achterwege 
blijven van bemesting en door concurrentie met inheemse soorten verdwijnt het gras meestal 
spoedig (Van Landuyt et al., 2006). 
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7 Beheer 

7.1 Knelpunten  

7.1.1 Knelpunten bij de uitvoering van het maaibeheer 
Maaischema 
 
Een concreet maaischema voor de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie werd voorgesteld in Van 
Kerckvoorde (2011b). Het doel van dit maaischema is om structuur- en soortenrijke bermen te 
ontwikkelen waarbij doelsoorten zich kunnen handhaven of een kans krijgen om zich verder te 
ontwikkelen. 
 
Tijdens het veldwerk uitgevoerd voor deze studie is waargenomen dat dit schema slechts gedeeltelijk 
werd gevolgd tussen Deinze en de kruising met het Kanaal Gent-Brugge: 
• Op de rechteroever tussen de W&Z-gebied Bachte-Maria-Leerne en de fietsbrug te Nevele en tussen 

Nevelebrug en de brug van de E40 was tijdens het veldwerk op 26 juni 2012 en op 25 juli 2012 de 
waterzijde voor de helft van de breedte gemaaid en de landzijde niet gemaaid. Voor deze berm is er 
voorgesteld om de water- en landzijde 2x per jaar te maaien (half mei en half september). 

• De rechteroever (waterzijde) tussen de fietsbrug te Nevele en Nevelebrug was bij het veldwerk op 
26 juni 2012 en op 25 juli 2012 niet gemaaid (foto 1). Voor deze berm is voorgesteld om de water- 
en landzijde 2x per jaar te maaien (half mei en half augustus). 

 

 
 
Foto 1.  De rechteroever tussen de fietsbrug te Nevele en Nevelebrug (foto d.d. 25 juli 2012). 

 
• De rechteroever (water- en landzijde) tussen Landegembrug en de spoorwegovergang te Landegem 

was tijdens het veldwerk op 26 juni 2012 en op 25 juli 2012 niet gemaaid (foto 2). Het 
beheervoorstel voor dit bermtraject is om 2x per jaar te maaien (half mei en half september) op de 
water- en landzijde. 
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Foto 2.  De rechteroever net stroomafwaarts Landegembrug (foto d.d. 26 juni 2012). 

 
• De bermen tussen de spoorwegovergang te Landegem en Merendreebrug (linker- en rechteroever; 

water- en landzijde) waren bij het veldwerk op 26 juni 2012 niet gemaaid. Tijdens het veldwerk op 
25 juli 2012 waren de water- en landzijde op de linkeroever en de landzijde op de rechteroever 
gemaaid en de waterzijde op de rechteroever niet gemaaid. Voor deze bermen is voorgesteld om de 
water- en landzijde 2x per jaar te maaien (half mei en half september). 

• De linkeroever (waterzijde) tussen Merendreebrug en Schipdonkbrug was bij het veldwerk op 26 
juni 2012 niet gemaaid. Tijdens het veldwerk op 25 juli 2012 was de waterzijde gemaaid. Voor deze 
berm is voorgesteld om de waterzijde 2x per jaar te maaien (half mei en half september). 

• De rechteroever (water- en landzijde) tussen Merendreebrug en Schipdonkbrug was bij het veldwerk 
op 26 juni 2012 niet gemaaid. Tijdens het veldwerk op 25 juli 2012 was de waterzijde niet en de 
landzijde gemaaid over een breedte van zo’n 2 m. Voor deze berm is voorgesteld om de waterzijde 
(volledig vlak deel) en de landzijde 2x per jaar te maaien (half mei en half september). 

 
Op de rechteroever tussen Raverschootbrug en de Eeklose Vaart werd geen maaischema voorgesteld in 
Van Kerckvoorde (2011b). Op 13 november 2012 werd dit bermtraject gemaaid via een klepelmaaier 
zonder het weghalen van het maaisel (foto 3). 
 

 
 
Foto 3. Klepelmaaier op de rechteroever tussen Raverschootbrug en de Eeklose Vaart d.d. 13 november 2012. 
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Beschadiging vegetatie 
 
Vooral tussen de kruising met het Kanaal Gent-Brugge en Dudzelebrug is beschadiging of vernieling 
vastgesteld van de bermvegetatie vastgesteld als gevolg van het te diep maaien (foto 4 en 5). Hierdoor 
wordt de vestiging en ontwikkeling van niet-gewenste pioniersoorten (o.a. akkerdistel) gestimuleerd. 
 

 
Foto 4.  De linkeroever net stroomafwaarts Platheulebrug (foto d.d. 13 juni 2012) en de linkeroever tussen Jacksenbrug en 

Leestjesbrug (t.h.v. PQ 80; foto d.d. 19 juni 2012) 

 

 
 
Foto 5.  Beschadiging van de bermvegetatie in het PQ op de linkeroever (waterzijde) zo’n 600m stroomafwaarts Balgeroekebrug 

(foto d.d. 18 juli 2012).  

 
Maaisel 
 
Lokaal werd het maaisel niet voldoende verwijderd, vooral tussen de kruising met het Kanaal Gent-
Brugge en Zeebrugge (foto 6 en 7). Het is echter van belang om het maaisel grondig en spoedig na het 
maaien te verwijderen. Niet-weggehaald maaisel geeft aanleiding tot het in stand houden of het 
ontwikkelen van soortenarme vegetaties (Parr & Way, 1988) gedomineerd door productieve grassen en 
enkele ruigtekruiden (zoals grote brandnetel en akkerdistel). Niet-weggehaald maaisel zorgt tevens voor 
een voedselaanrijking van de bodem doordat veel nutriënten gedurende de eerste dagen na het maaien 
uitlogen (Schaffers et al., 1998). Niet-weggehaald maaisel verhindert bovendien rechtstreeks (doordat 
weinig licht op de bodem kan doordringen) of onrechtstreeks (niet-geschikte nutriëntengehaltes in de 
bodem) de kieming van doelsoorten (Parr & Way, 1988). Ook overdekt niet-weggehaald maaisel de 
onderliggende vegetatie waardoor fotosynthese wordt verhinderd en er een verhoogde kans voor ziekte 
of mortaliteit bij planten ontstaat (Parr & Way, 1988). 
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Foto 6.  Maaisel op de linkeroever tussen Celie- en Rapenbrug (foto d.d. 18 juli 2012). 

 

 
 
Foto 7.  Maaisel op de linkeroever zo’n 150m stroomopwaarts inkokering Zeebrugge (foto d.d. 13 november 2012). 

7.1.2 Herbicidengebruik  
Tijdens het veldwerk werd herbicidengebruik vastgesteld langs bermtrajecten in beheer via toepassingen 
precair gebruik (TPG), namelijk op de: 
• rechteroever tussen Celiebrug en Rapenbrug (foto 8), 
• linkeroever (landzijde) tussen Leetjesstraat (zo’n 1100m stroomopwaarts Leestjesbrug) en 

Jacksenbrug (foto 9),  
• middenberm stroomafwaarts Dudzelebrug. 
 
Bermen aanliggend aan akkers kunnen worden blootgesteld aan herbicidengebruik, zoals is vastgesteld 
op de linkeroever (landzijde) tussen Veldekesbrug en Raverschootbrug.  
Omwille van de soortenarme vegetatie met een gering aantal tweezaadlobbigen (dicotylen) kan 
herbicidengebruik worden vermoed bij enkele W&Z-gronden, zoals het gebied met PQ AFLR_2.   
 
Herbicidengebruik heeft een nadelige invloed op zowel vegetatie (Klein & Snoeijing, 1997) als op fauna 
(Haughton et al., 1999) door het verminderen van de soortenrijkdom. 
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Foto 8.  Herbicidengebruik op de rechteroever tussen Celiebrug en Rapenbrug (foto d.d. 14 juni 2012). 

 

 
Foto 9.   Herbicidengebruik op de linkeroever (landzijde) tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug (foto d.d. 19 juni 2012). 

7.1.3 Kale bodemplekken 
Ondermeer tussen Duivekeetbrug en Stoktevijverbrug werden kale bodemplekken in een vrij regelmatig 
patroon vastgesteld op de berm aan de waterzijde (foto 10). Mogelijk zijn deze plekken een gevolg van 
bodemophopingen. 
 

 
 
Foto 10.  Tussen Duivekeetbrug en Lindekesbrug werden kale bodemplekken, in een vrij regelmatig patroon, vastgesteld (foto d.d. 2 

juli 2013).  
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7.1.4 Gazonbeheer door derden 
In enkele bermtrajecten wordt gazonbeheer (intensief maaibeheer tijdens het groeiseizoen) toegepast in 
de buurt van privéwoningen waarbij het maaisel achterblijft op de berm, namelijk op: 
• de rechteroever (landzijde) op zo’n 900m stroomopwaarts Schipdonkbrug (foto 11), 
• de linkeroever (waterzijde) op zo’n 400m stroomafwaarts Balgeroekebrug (foto 11). 
 
Door het toepassen van gazonbeheer wordt de berm verrijkt en krijgen doelsoorten geen kans om te 
bloeien of zaad te vormen. 
 

  
 
Foto 11.  Gazonbeheer vindt plaats bij de rechteroever op zo’n 900 m stroomopwaarts Schipdonkbrug (foto d.d. 25 juli 2012) en bij 

de linkeroever op zo’n 400 m stroomafwaarts Balgeroekebrug (foto d.d. 18 juli 2012). 

7.1.5 Tuinafval door derden 
Gazonmaaisel en ander tuinafval zijn aangetroffen op de berm nabij privéwoningen, zoals op de 
linkeroever (waterzijde) tussen Raverschootbrug en Berlaars (700m stroomopwaarts Raverschootbrug; 
foto 12) en op de linkeroever (waterzijde) zo’n 250m stroomopwaarts Veldekesbrug. De ecologische 
gevolgen zijn vergelijkbaar met de gevolgen van niet-weggehaald maaisel: voedselaanrijking van de 
bermbodem, verstikking van de vegetatie en het verhinderen van kieming van doelsoorten. Hierdoor 
krijgen productieve soorten (zoals productieve grassen, grote brandnetel, kleefkruid) kansen om te 
domineren. 
 
 

 
Foto 12.  Tuinafval op de linkeroever tussen Raverschootbrug en Veldekesbrug (foto d.d. 18 juli 2012). 
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7.1.6 Bemesting 
De W&Z-gronden met beheer via landbouwers worden dikwijls uitgebaat als productief grasland, gericht 
op een hoge oogst van biomassa. Om een hoge oogst in stand te houden is het toedienen van 
meststoffen dikwijls noodzakelijk. Bemesting van grasland zorgt bij de vegetatie voor een verschuiving 
van een ondergrondse competitie voor nutriënten naar een bovengrondse competitie voor licht (Hejcman 
et al., 2007). Het gevolg is dat productieve snel groeiende plantensoorten worden bevoordeeld ten koste 
van minder competitieve soorten. Bemesting van graslanden leidt dan ook tot een daling van de 
biodiversiteit (Hejcman et al., 2007; Kleijn & Snoeijing, 1997). 

7.2 Beheervoorstellen bermen 

7.2.1 Maaibeheer 
Naargelang de vegetatiesamenstelling worden verschillende maairegimes voorgesteld: 
• 2x per jaar: half mei en half september 

Dit maairegime  is raadzaam bij vrij productieve vegetaties met een groot aandeel van 
zomerbloeiers maar zonder waardevolle voorjaarbloeiers. Een maaibeurt half mei heeft vooral een 
onderdrukkend effect op forse en productieve grassen en kruiden (Parr & Way, 1988) die reeds 
vroeg in het seizoen een aanzienlijke biomassa kunnen vormen. Hierdoor krijgen andere minder 
productieve soorten ruimte en tijd voor bloem- en zaadvorming. Diverse zomerbloeiers zijn gebaat 
bij dergelijk beheer, zoals knoopkruid, duizendblad, klein streepzaad, peen, margriet, smalle 
weegbree en beemdkroon (Zwaenepoel, 1998). Een vroege eerste maaibeurt is nadelig voor 
voorjaarssoorten (Parr & Way, 1988).  

• 2x per jaar: begin juni en half september 
Dit maairegime is aangewezen voor bermtrajecten met een vegetatie van vooral productieve 
grassen zonder waardevolle voorjaarsoorten en met een vrij beperkte aandeel zomersoorten. Een 
maaibeurt in juni valt immers net samen met de bloei van verschillende zomersoorten waardoor 
zaadvorming kan worden gehinderd (Zwaenepoel, 1998). Het belangrijkste doel is het reduceren 
van de dominantie van productieve soorten, via het weghalen van een zo groot mogelijke 
hoeveelheid biomassa. 

• 2x per jaar: half juni en half september 
Dit maairegime wordt voorgesteld voor bermtrajecten met schaduwtolerante vegetaties met 
voorjaarbloeiers zoals look-zonder-look en geel nagelkruid. 

• 3x per jaar: begin juni, begin juli en half september 
Dit maairegime wordt voorgesteld bij heel productieve vegetaties die duiden op voedselrijke 
bodemcondities. De vegetatie is soortenarm en wordt veelal gedomineerd door forse en snel-
groeiende grassoorten. Dergelijk intensief maaibeheer is enkel te zien als overgangsbeheer om de 
dominantie van de productieve soorten te onderdrukken. Na een paar jaar (wanneer de biomassa 
sterk is gedaald) wordt best overgeschakeld naar 2 maaibeurten per jaar. 

• 1x per jaar: half september 
Dit maairegime kan worden aangewend voor weinig productieve vegetaties. 

 
Een voorstel van de maairegimes per bermtraject is weergegeven op kaarten 12-15. Deze voorstellen 
nemen vroegere voorstellen over (Van Kerckvoorde A., 2011b; Van Kerckvoorde, 2010a). Gezien de 
aanzienlijke ecologische waarde van de bermen tussen de brug van de E40 en de kruising met het 
Kanaal Gent-Brugge is een ecologisch maaibeheer wenselijk voor het behoud van deze vegetaties. 
 
Er kunnen enkele aandachtspunten worden aangegeven voor de technische uitvoering van het 
maaibeheer: 
• Het is van belang om het maaisel grondig en spoedig na het maaien te verwijderen. Niet-

weggehaald maaisel verliest immers veel nutriënten gedurende de eerste dagen na het maaien via 
uitloging (Schaffers et al., 1998). Een mogelijkheid is het inzetten van maai-opzuigcombinaties, 
waarbij in 1 werkgang wordt gemaaid en het maaisel direct wordt afgevoerd. Echter klepelmaai-
opzuigcombinaties kennen, zoals klepelmaaiers zonder opzuiging, een aanzienlijke directe impact 
(beschadigen van organismen) op vegetatiebewonende ongewervelden (Humbert et al., 2009; 
Wallis De Vries, 1998). Ook het wegzuigen van plantenzaden en fauna-elementen is ecologisch 
nadelig. 
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Een andere mogelijkheid is om maaitoestellen aan te wenden die zorgen voor een grovere structuur 
van het maaisel zodat dit achteraf efficiënt kan worden weggehaald. Maaitoestellen die dit realiseren 
zijn ondermeer maaibalken, schijven- of schotelmaaiers (LNE, 2011). Ook is er een minder grote 
negatieve invloed op vegetatiebewonende ongewervelden (Humbert et al., 2009). Met het oog op 
bodemverarming is het noodzakelijk om het maaisel zeker binnen 1 of 2 weken te verwijderen 
(Schaffers et al., 1998; Sykora et al., 2002). Ook het Bermbesluit stelt dat het maaisel binnen de 10 
dagen moet worden verwijderd. 

• De best werkbare maaihoogte is 5-10 cm (Zwaenepoel, 1998; Humbert et al., 2009). Te diep 
maaien zorgt voor ernstige schade aan de planten en de grondfauna. Tevens kan de vegetatie 
volledig worden vernield waardoor de vestiging en ontwikkeling van niet-gewenste pioniersoorten 
(o.a. akkerdistel) wordt gestimuleerd. 

 

7.2.2 Begrazingsbeheer 
Kaart 16 lokaliseert bermtrajecten met lopende TPG’s en bermtrajecten waar begrazing kan worden 
overwogen. De inschatting van bermtrajecten waar begrazing is te overwegen is gemaakt omwille van 
niet te steile taluds en een voldoende breedte van de berm (Van Kerckvoorde, 2010a).  
  
Uit de resultaten van de ecologische opvolging en de vastgestelde knelpunten (zie hoger) is het 
wenselijk om volgende voorwaarden te formuleren voor kanaalbermen die worden begraasd via precaire 
gebruiksovereenkomsten (TPG): 
• Er mogen geen herbiciden worden gebruikt op de berm; 
• De berm mag geen enkele vorm van bemesting kennen, dus ook bijvoedering voor begrazers is niet 

wenselijk; 
• Het is wenselijk om pas te starten met begrazing vanaf half mei. Voor de middenberm tussen de 

uitmonding van de Ede en Leestjesbrug is een inschaardatum vanaf 1 juli wenselijk om gulden 
sleutelbloem kans te geven om te bloeien en zaad te vormen (Brys et al., 2004); 

• Het is wenselijk om een extensief begrazingsbeheer in te stellen. Een extensieve begrazing houdt in 
dat begrazing gebeurt met lage veedichtheden zonder bemesting, zonder gebruik van pesticiden en 
zonder het scheuren van het grasland. Qua dichtheden aan begrazers voor de uitvoering van 
extensieve begrazing worden 1 grootvee-eenheid (GVE) per ha, 3 jonge runderen of 10-15 schapen 
aangegeven (Vanallemeersch & Zwaenepoel, 1996; Hazebroek & Sprangers, 2002). Een aanpassing 
van de dichtheden naargelang de voedselrijkdom van de te begrazen berm kan echter 
proefondervindelijk gebeuren. De intensiteit van begrazing wordt best zodanig gekozen dat de 
vegetatie kort de winter ingaat. 

 

7.3 Beheervoorstellen W&Z-gebieden 

Het instellen van een natuurvriendelijk maai- of begrazingsbeheer is wenselijk zonder bemesting of 
herbicidengebruik. Mogelijke beheervormen zijn: 
• 2x maaien per jaar: eind mei/begin juni en half september.  

Deze maaitijdstippen zijn geschikt om een productief grasland om te vormen naar een soortenrijk 
grasland. De tweede helft van mei of uiterlijk de eerste week van juni is de meest geschikte 
periode, omdat de productieve grassen dan hun energie steken in het doorschieten van de 
bloeistengel en het tot bloei komen. Wanneer de productieve soorten worden kort gemaaid kunnen 
andere soorten met tragere voorjaarsontwikkeling doorgroeien waarbij bovendien de hergroei van 
de productieve grassoorten wordt onderdrukt (Zwaenepoel, 2000). 

• extensief begrazingsbeheer.  
Dit is een begrazing met lage veedichtheden. Veelal wordt 1 GVE per ha aangewend maar de 
dichtheden kunnen proefondervindelijk worden bijgesteld. Belangrijk is dat de vegetatie kort de 
winter ingaat. Het bijvoederen van de begrazers is een vorm van bemesting en is niet wenselijk. 
Gezien de relatief beperkte oppervlakte van de W&Z-gebieden is seizoensbegrazing te verkiezen 
boven jaarrondbegrazing. Bij een seizoensbegrazing wordt de vegetatie enkel gedurende het 
groeiseizoen begraasd.  

• maaien eind mei/begin juni en nabegrazing.  
Deze beheervorm is een combinatie van een maai- en begrazingsbeheer en kan worden aangewend 
om ecologisch waardevolle graslanden te ontwikkelen (Zwaenepoel, 2000).  
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Bijlage 1. Code en ligging van de PQ’s in W&Z-
gebieden langs het Afleidingskanaal van de Leie 
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Bijlage 2. Betekenis van de Ellenberg-
indicatorgetallen (Ellenberg et al., 1992) 

Ellenberg-indicatorgetal voor nutriënten 
1 = zeer nutriëntenarme bodems 
2 = zeer nutriëntenarme bodems / nutriëntenarme 
bodems 
3 = nutriëntenarme bodems 
4 = nutriëntenarme bodems / matig nutriëntenrijke 
bodems 
5 = matig nutriëntenrijke bodems 
6 = matig nutriëntenrijke bodems / nutriëntenrijke 
bodems 
7 = nutriëntenrijke bodems 
8 = uitgesproken nutriëntenrijke bodems 
9 = zeer uitgesproken nutriëntenrijke bodems 
X = indifferent 
? = onbekend volgens Ellenberg 
 
Ellenberg-indicatorgetal voor zuurgraad 
1 = sterk zure bodems 
2 = sterk zure bodems / zure bodems 
3 = zure bodems 
4 = zure bodems / zwak zure bodems 
5 = zwak zure bodems 
6 = zwak zure tot zwak basische bodems 
7 = zwak zure tot zwak basische bodems 
8 = basische bodems; meestal op kalk 
9 = sterk basische of kalkrijke bodems 
X = indifferent 
? = onbekend volgens Ellenberg 
 
Ellenberg-indicatorgetal voor vocht 
1 = extreme droogte-indicator 
2 = extreme droogte-indicator / droogte-indicator 
3 = droogte-indicator 
4 = droogte-indicator / droogte /vocht- indicator 
5 = droogte / vocht-indicator 
6 = droogte/vocht-indicator / vocht- indicator 
7 = vocht-indicator 
8 = vocht-indicator / nat-indicator 
9 = nat-indicator 
10 = waterplant, kenmerkend voor tijdelijk droogvallen 
11 = waterplant, bladeren in contact met de lucht 
12 = onderwaterplant 
X  = indifferent 
*  = indicator voor wisselende grondwaterstand 
=  = inundatie indicator 
?  = onbekend volgens Ellenberg 
 
Ellenberg-indicatorgetal voor licht 
1 = volle schaduwplant 
2 = volle schaduwplant / schaduwplant 
3 = schaduwplant 
4 = schaduwplant / half-schaduwplant 
5 = half-schaduwplant 
6 = half-schaduwplant / half-lichtplant 
7 = half-lichtplant 
8 = lichtplant 
9 = volle lichtplant 
X = indifferent 
? = onbekend volgens Ellenberg 

Ellenberg-indicatorgetal voor maaigevoeligheid  
1 = volledig maai-intolerant  
2 = maai-intolerant/maaigevoelig  
3 = maaigevoelig  
4 = maaigevoelig /matig tolerant  
5 = matig maaitolarant  
6 = matig/redelijk maaitolerant  
7 = redelijk maaitolerant  
8 = redelijk/volledig maaitolerant  
9 = volledig maaitolerant 
 
Ellenberg-indicatorgetal voor temperatuur 
1 = koude-plant 
2 = koude-plant / koele gebieden 
3 = plant van koele gebieden 
4 = plant van koele gebieden / matig warme gebieden 
5 = plant van matig warme gebieden 
6 = plant van matig warme gebieden / warme gebieden 
7 = plant van warme gebieden 
8 = plant van warme gebieden / extreem warme 
gebieden 
9 = plant van extreem warme gebieden 
X = indifferent 
? = onbekend volgens Ellenberg 
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Kaartenbijlage  

Kaart 1. Situering 
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