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Aanleiding 
 

Het project Seine-Schelde heeft als doel om de binnenvaartverbinding voor container- en 

duwvaartschepen (klasse Vb1, éénrichtingsverkeer) te ontwikkelen tussen de industriële 

regio’s van het Seine- en het Scheldebekken. Het Afleidingskanaal van de Leie (te Deinze) is 

een schakel in het project Seine-Schelde. Bochtverbredingen zijn er zo goed als afgewerkt, 

echter de vaarweg moet nog worden gebaggerd. Voor de uitvoering van deze baggerwerken 

is een project-MER in voorbereiding. Als input voor dit project-MER vraagt de Vlaamse 

Waterweg nv (DVW) advies aan INBO. 

 

Vraag 
 

DVW vraagt het INBO naar het voorkomen van invasieve exoten en naar de rietbegroeiing 

langs trajecten waar bochtverbredingen werden gerealiseerd. Concreet wordt gevraagd om 

groeiplaatsen van invasieve plantensoorten en riet na te gaan, op de weg te halen grond, 

aan de waterzijde van de nieuw aangebrachte oeververdediging. 

 

Toelichting 

 
1. Invasieve plantensoorten 
 

Invasieve soorten kunnen zich massaal verbreiden in de omgeving en zodoende een 

bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit. Voor België werd door het Belgian Forum 

on Invasive Species (BFIS, http://ias.biodiversity.be) een systeem uitgewerkt om te bepalen 

in welke mate een soort invasief is: het ISEIA-protocol (Invasive Species Environmental 

Impact Assessment; http://ias.biodiversity.be/documents/ISEIA_protocol.pdf). Dit protocol 

berekent voor alle soorten een ecologische impactscore door ze te beoordelen op vier 

eigenschappen: hun verspreidingsvermogen, de mate waarin ze waardevolle natuurlijke 

habitats kunnen koloniseren, hun impact op inheemse soorten en hun impact op 

ecosysteemfuncties. Deze ecologische impactscore wordt gecombineerd met hun huidige 

verspreiding in België en leidt zo tot een classificatie. Soorten met een hoge totale 

impactscore worden als zeer invasief beoordeeld en komen op de zwarte lijst terecht (i.e. 

soorten met code A1, A2 of A3, naargelang de verspreiding in België: 1: geïsoleerd, 2: 

beperkt, 3: wijdverspreid; tabel 1). Soorten met een middelmatige totale impactscore komen 

op een bewakingslijst (soorten met code “B1, B2 of B3”). Soorten met een middelmatige of 

hoge impactscore, nog niet aanwezig in België maar wel in naburige landen, zijn op de 

alarmlijst gezet (code “B0 of A0”). 

 

Tabel 1.  Zeer invasieve plantensoorten van terrestrische en zoetwater biotopen in België op basis van 

het ISEIA-protocol (Branquart, 2019).  

Nederlandse naam voorkomen in België biotoop 

aardpeer wijd verspreid terrestrisch 

Amerikaanse vogelkers wijd verspreid terrestrisch 

Boheemse duizendknoop beperkt terrestrisch 

Canadese guldenroede wijd verspreid terrestrisch 

Canadese kornoelje beperkt terrestrisch 

Canadese waterpest wijd verspreid zoetwater 

Douglasspirea beperkt terrestrisch 

egeria geïsoleerd zoetwater 

grote waternavel beperkt zoetwater 

hemelboom beperkt terrestrisch 

                                                
1 Dat zijn schepen die 190 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Dergelijke schepen kunnen tot 4.500 ton  

goederen en drie lagen containers vervoeren. 

http://ias.biodiversity.be/
http://ias.biodiversity.be/documents/ISEIA_protocol.pdf
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Japanse duizendknoop wijd verspreid terrestrisch 

kleine waterteunisbloem  geïsoleerd zoetwater 

late guldenroede wijd verspreid terrestrisch 

mahonia beperkt terrestrisch 

ongelijkbladig vederkruid geïsoleerd zoetwater 

parelvederkruid beperkt zoetwater 

Pontische rododendron beperkt terrestrisch 

reuzenbalsemien wijd verspreid terrestrisch 

reuzenbereklauw wijd verspreid terrestrisch 

rimpelroos wijd verspreid terrestrisch 

Sachalinse duizendknoop beperkt terrestrisch 

smalle aster beperkt terrestrisch 

smalle waterpest wijd verspreid zoetwater 

struikaster geïsoleerd terrestrisch 

verspreidbladige waterpest  geïsoleerd zoetwater 

vlakke dwergmispel beperkt terrestrisch 

watercrassula geïsoleerd zoetwater 

waterteunisbloem beperkt zoetwater 

wilgaster beperkt terrestrisch 

witte spirea beperkt terrestrisch 

 

 

2. Riet 
 

Rietvegetaties hebben een belangrijke ecologische waarde en worden dan ook zoveel 

mogelijk behouden of verder ontwikkeld. Zo heeft riet een groot faunistisch belang. Overjarig 

riet in het voorjaar is noodzakelijk voor de meeste broedvogels van rietlanden zoals kleine 

karekiet, rietgors, rietzanger en bruine kiekendief. Tevens bieden rietstengels een foerageer-

, schuil- en overwinteringsplaats voor allerlei fauna. Vegetatierijke oeverzones zijn belangrijk 

als foerageer- of paaigebied voor allerlei vissoorten (Mouton et al., 2012; Vermeersch et al., 

2017). Bovendien zorgt rietbegroeiing voor de bescherming van oevers via het temperen van 

golven (afkomstig van wind of scheepvaart) of stromingen (CUR, 1999) en via het 

vasthouden van de bodem via wortels of rizomen (Coops et al., 1996). 

 

Wegens de zeldzaamheid in Vlaanderen en het ecologisch belang zijn rietvegetaties een 

regionaal belangrijke biotoop met een juridische bescherming namelijk een verbod van 

vegetatiewijziging (aangegeven in het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 en het 

uitvoeringsbesluit van 3 juli 2009). 

 

 

3. Methodiek 
 

De trajecten waar bochtverbredingen werden gerealiseerd (figuur 1) zijn afgefietst op 8 

augustus 2019. Met behulp van een hand-GPS (nauwkeurigheid 1-5 m) zijn groeiplaatsen 

van zeer invasieve plantensoorten (tabel 1) en van riet ingemeten. 

 

 

4. Resultaten 
 

Er werden twee zeer invasieve plantensoorten gevonden: Japanse duizendknoop en 

rimpelroos. Figuur 1 toont de groeiplaatsen van deze invasieve soorten en riet langs het 

Afleidingskanaal van de Leie te Deinze.  
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Figuur 1. Het voorkomen van Japanse duizendknoop, rimpelroos en riet langs het Afleidingskanaal van 

de Leie te Deinze. 
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Op de rechteroever tussen Schipdonk- en Merendreebrug groeit Japanse duizenknoop en 

rimpelroos, telkens op één locatie (beide zo’n 1m²). Riet is aanwezig tussen Schipdonkbrug 

en 500 m stroomafwaarts Merendreebrug. Meestal groeit het riet verspreid tussen andere 

kruidige oevervegetaties (foto 1). In zes trajecten komt een 2-3 m brede rietkraag voor (met 

een totale lengte van 250 m; foto 2). 

 

 
Foto 1. Voorkomen van riet en overige oevervegetatie op de rechteroever net stroomopwaarts 

Schipdonkbrug. 

 

 
Foto 2. Rietkraag op de rechteroever op zo’n 1100 m stroomafwaarts Merendreebrug. 

 

Verschillende groeiplaatsen van Japanse duizenknoop zijn aangetroffen op de linkeroever 

tussen Merendreebrug en de spoorwegovergang (foto 3): drie trajecten van in totaal 110 m 

lengte tussen de spoorwegovergang en 400 m stroomafwaarts ervan en één enkele plant 

270 m stroomopwaarts Merendreebrug. 
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Foto 3. Groeiplaats van Japanse duizendknoop op de linkeroever op zo’n 200 m stroomafwaarts de 

spoorwegovergang.  

 

Op de linkeroever tussen 500 en 700 m stroomafwaarts Nevelebrug zijn groeiplaatsen van 

Japanse duizenknoop gevonden (foto 4): drie trajecten van in totaal 30 m en één enkele 

plant. 

 

Foto 4. Groeiplaats van Japanse duizendknoop op de linkeroever op zo’n 600 m stroomafwaarts 

Nevelebrug. 

 

Op de linkeroever tussen Deinze en de fietsbrug van Nevele groeit riet lokaal tussen kruidige 

oevervegetaties en wilgen (foto 5). 
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Foto 4. Oeverbegroeiing op de linkeroever op zo’n 2500 m stroomafwaarts Krommebrug. 

 

Conclusie 
 

Verschillende groeiplaatsen van Japanse duizenknoop zijn aangetroffen op de linkeroever van 

het Afleidingskanaal van de Leie tussen Merendreebrug en de spoorwegovergang en op de 

linkeroever zo’n 600 meter stroomafwaarts Nevelebrug en op één locatie op de rechteroever 

tussen Schipdonk- en Merendreebrug.  

 

Eén plant van rimpelroos komt voor op de rechteroever tussen Schipdonk- en 

Merendreebrug. 

 

Riet is aanwezig op de rechteroever tussen Schipdonk- en Merendreebrug en op de 

linkeroever tussen Deinze en de fietsbrug te Nevele. Meestal groeit het riet verspreid tussen 

andere kruidige oevervegetaties. Tussen Schipdonk- en Merendreebrug komt op zes locaties 

een 2-3 meter brede rietkraag voor met in totaal een lengte van 250 meter. 
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Bijlage 1: GIS-files 
 

GIS‐bestanden (shapefile, Lambert‐72 projectie) van de groeiplaatsen van Japanse 

duizendknoop, rimpelroos en riet: 

 - puntlocaties, 

 - trajectlocaties. 
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