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1. Inleiding 
 
Met het besluit van 27 juni 1984 (B.S. 02 oktober 1984) zijn openbare besturen verplicht 
om een natuurvriendelijk beheer toe te passen op wegbermen die hun eigendom zijn of aan 
hun beheer worden toevertrouwd. Er mag niet gemaaid worden voor 15 juni of voor 15 
september. Het maaisel dient binnen de 10 dagen na het maaien verwijderd te worden. Het 
maaibeheer dient uitgevoerd te worden zonder de ondergrondse plantendelen en houtige 
gewassen te beschadigen. Ongeacht van het gevoerde beheer is het gebruik van biociden 
op deze bermen verboden. Van de verplichtingen inzake maaidata en verwijderen van 
maaisel kan uitzonderlijk een afwijking gevraagd worden aan de minister van leefmilieu en 
enkel om reden van natuurbehoud. 
Door de steeds verder afnemende natuurwaarde van het achterland, krijgen bermen een 
steeds belangrijker wordende landschapsecologische of natuurfunctie te vervullen. Een 
goed bermbeheer staat immers garant voor de esthetische en ecologische kwaliteit 
(corridorfunctie, soortenrijkdom, diversiteit van vegetatietypen) van de bermen langs 
waterlopen. Natuurvriendelijk bermbeheer maakt het in vele gevallen ook mogelijk om 
belangrijke refugia voor planten- en diersoorten te ontwikkelen. Tevens vormen ze 
verbindingszones tussen verschillende natuurgebieden. 
Bovendien kan een verfijnd bermbeheerplan leiden tot een besparing op de beheerkosten 
van een klassiek beheer. Vooral bermen op zandig en voedselarm substraat bieden hiervoor 
mogelijkheden. 
 

2. Vraagstelling 
 

In dit kader werd vanuit Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Zeekanaal, de wens geuit 
om voor een aantal stroken langsheen verschillende kanalen een bermbeheerplan op te 
stellen. Het gaat om drie stroken gelegen langs het kanaal Leuven-Dijle (Vanaf Hogeweg 
opwaarts Battel; 925m; fig. 1), het kanaal Brussel-Schelde (Noordelijk eiland, tussen de 
Nieuwe Zeesluis Wintam en Intershipping; 1650m; fig. 2) en het Netekanaal (tussen de 
brug van Emblem en de spoorbrug Nazareth; 1200m; fig. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figuur 1. Ligging van het geïnventariseerd traject op het kanaal Leuven-Dijle  Figuur 2. Ligging van het geïnventariseerd traject op het kanaal Brussel-Schelde 
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Figuur 3. Ligging van het geïnventariseerde traject op het Netekanaal 
 

3 Juridisch kader 
 
Dit overzicht biedt een houvast  met betrekking tot juridische en beleidsmatige aspecten 
die invloed hebben op de bermen van de kanalen. 
 

3.1 NATURA 2000 
 
Het samenhangend ecologisch netwerk van natuurgebieden op Europees niveau, waarbij 
men de duurzame bescherming van de biodiversiteit wil verzekeren, wordt Natura 2000 
genoemd. Het Natura 2000-netwerk wordt gerealiseerd door het uitvoeren van 2 Europese 
richtlijnen: de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.  
 
In 1979 werd de Vogelrichtlijn (Europese richtlijn 79/409/EEG) van kracht; die tot doel 
heeft de (bedreigde) Europese vogelsoorten (zowel broedvogels als trekvogels) op lange 
termijn te beschermen. Volgens artikel 4 van deze richtlijn moeten er speciale 
beschermingsmaatregelen getroffen worden voor de leefgebieden van een aantal 
vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde Bijlage I van de richtlijn. Bovendien moet men ook 
de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder 
andere watervogels en ganzen) beschermen. Als belangrijkste maatregel dient elke lidstaat 
speciale beschermingszones aan te wijzen op basis van opgegeven selectienormen. In deze 
gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten 
en van hun leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones moeten de lidstaten zich 
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inzetten om de vervuiling en verslechtering van de leefgebieden van de soorten te voorkomen. 
Momenteel zijn 23 gebieden (zo’n 98.000 ha) als speciale beschermingszone aangewezen 
voor Vlaanderen (van Vessem & Kuijken 1986).  
 
In 1992 engageerde Europa zich op een nog veel grotere schaal door het goedkeuren van 
de Habitatrichtlijn (Europese Richtlijn 92/43/EEG). Deze richtlijn heeft het behoud van de 
biodiversiteit tot doel en streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (behalve vogels) ‘van communautair belang’ die hiervan deel 
uitmaken. Het gaat hier om leefgebieden en soorten die in beperkte oppervlakte of 
aantallen voorkomen of waarvan de aanwezigheid in de wereld en/of de Europese Unie 
sterk verminderd is. In de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt 
rekening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de 
regionale en lokale bijzonderheden. Als uitvoeringsmaatregel dienen voor habitattypen uit 
Bijlage I en specifieke soorten uit Bijlage II door elk land speciale beschermingszones te 
worden aangeduid, waarbij elke lidstaat zich er toe verplicht de nodige 
instandhoudingmaatregelen te treffen voor de aangeduide gebieden. Daarnaast dienen door 
elke lidstaat voor een aantal specifieke soorten ook buiten deze habitatrichtlijngebieden 
instandhoudingsmaatregelen (strikte beschermingsmaatregelen gaande van verbod op 
vangst of verzamelen tot verbod op beschadiging of vernieling van voortplantings- of 
rustplaatsen (Bijlage IV), en voor bepaalde soorten een beperking van 
exploitatiemogelijkheden (Bijlage V)) te worden genomen.  
 
In 1996 werd een eerste voorstel van speciale beschermingszones, in uitvoering van de 
Habitatrichtlijn, voor Vlaanderen (70.000 ha, Anselin & Kuijken, 1995) bij de Europese 
Commissie aangemeld. De evaluatie toonde echter aan dat voor een aantal habitats en 
soorten onvoldoende oppervlakte was aangeduid. Een aanpassing en uitbreiding van de 
Habitatrichtlijngebieden werd in 2000 voorgesteld (Anselin et al., 2000). De Vlaamse 
regering besliste op 24 april 2002 tot een nieuw voorstel van Habitatrichtlijngebieden. Bij 
beschikking van de EC (2008/23(EG) d.d. 12 november 2007) werden deze gebieden tot 
gebieden van communautair belang verklaard (Publicatieblad L12 15/01/08).  
 
De implementatie van deze richtlijnen in Vlaanderen werd gedeeltelijk gerealiseerd in het 
Decreet op het Natuurbehoud van 10 januari 1998. Begin 2000 werd België door de 
Europese Commissie in gebreke gesteld voor de onvolledige en niet correcte omzetting van 
de Vogel- en de Habitatrichtlijn. In het gewijzigd natuurdecreet van 19 juli 2002 werd een 
verdere integratie van de Europese richtlijn gerealiseerd. Ook via het soortenbesluit 
(goedgekeurd door de Vlaamse regering op 15 mei 2009) wordt tegemoet gekomen aan de 
Europese wetgeving. Op 29 mei 2009 werd de vaststelling van de gewestelijke 
instandhoudingsdoelstellingen principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. De 
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zullen een stevige basis vormen voor het 
opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen per speciale beschermingszone (S-IHD), en 
zo de volgende fase in het implementatieproces van de Habitatrichtlijn ondersteunen. 
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Het traject van het Netekanaal behoort tot het Habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de 
Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ (Fig. 4). Hierna volgt een overzicht 
van de habitats en soorten waarvoor het gebied is aangemeld. 

Habitats 
 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met 
amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes 

 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met 
Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen 
oevers (Nanocyperetalia) 

 3260 De drijvende Ranunculus-vegetatie van submontane en planitaire rivieren 

 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

 4030 Droge heide (alle subtypen) 

 6230 (+) Soortenrijke  heischrale graslanden op arme bodems 

 6430 Voedselrijke ruigten 

 7140 Overgangs- en trilveen 

 7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 

 7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana 

 7230 Alkalisch laagveen 

 91E0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

 Vissen 
 1096 Lampetra planeri   Beekprik 

 1145 Misgurnus fossilis   Grote modderkruiper 

 1149 Cobitis taenia   Kleine modderkruiper 

 1163 Cottus gobio    Rivierdonderpad 

 Amfibieën en reptielen 
 1166 Triturus cristatus   Kamsalamander 

 Invertebraten 
 1042 Leucorrhinia pectoralis  Gevlekte witsnuitlibel 
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Figuur 4. Habitatrichtlijngebieden in de omgeving van het geïnventariseerde traject aan het Netekanaal 
(bron: LNE, ANB 2000-2001) 
 
Ten zuiden van het traject van het kanaal Brussel-Schelde bevindt zich het 
Vogelrichtlijngebied ‘Durme en middenloop van de Schelde’ en wordt omgeven door het 
Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent. 
De beschermde habitats voor het Vogelrichtlijngebied zijn stromende en stilstaande waters, 
met hun oevervegetatie en hun slikplaten, in het zoetwater-getijdengebied: rietvelden, 
zeggevelden en moerassen (Fig. 5). Hierna volgt een overzicht van de habitats en soorten 
waarvoor het Habitatrichtlijngebied is aangemeld. 

Habitats 
 1130 Estuaria 

 1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 

 1310 Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten 
en andere zoutminnende planten 

 1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion) 

 1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of 
 Hydrocharition 

 4030 Droge heide (alle subtypen) 

 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 
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 6430 Voedselrijke ruigten 

 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba  
 officinalis) 

 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

 91E0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

 Vissen 
 1149 Cobitis taenia   Kleine modderkruiper 

 1099 Lampetra fluviatilis   Rivierprik 

 Amfibieën en reptielen 
 1166 Triturus cristatus   Kamsalamander 

 
Figuur 5. Habitatrichtlijngebieden in de omgeving van het geïnventariseerde traject aan het kanaal Brussel-
Schelde (bron: LNE, ANB 2000-2001) 
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3.2 Europese Kaderrichtlijn Water (Water Framework Directive) 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) organiseert het integraal waterbeheer op 
basis van de natuurlijke grenzen van de watersystemen: de stroomgebieden. Per 
stroomgebied dienen er actieprogramma’s te komen met concrete maatregelen. 
 
Een centraal begrip bij de Kaderrichtlijn Water vormt de definitie van ‘watersysteem’: een 
samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en 
oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle 
bijhorende fysische, chemische en biologische processen, en de daarbij behorende 
technische infrastructuur. 
 
Per stroomgebied zullen er actieprogramma’s komen met concrete maatregelen. Vanuit 
natuuroogpunt is vooral belangrijk dat per stroomgebied een register van beschermde 
gebieden aangelegd moet worden. Deze beschermde gebieden moeten voldoen aan de 
normen en doelstellingen van de richtlijn. Specifieke monitoring dient in deze beschermde 
gebieden uitgewerkt te worden. 
 
De Kaderrichtlijn Water beoogt de vaststelling van een kader voor de bescherming van 
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater in de Gemeenschap. 
Het doel hiervan is: 
• aquatische ecosystemen, en wat de waterbehoeften ervan betreft, terrestrische ecosystemen en 

wetlands die rechtstreeks afhankelijk zijn van aquatische ecosystemen, voor verdere 
achteruitgang te behoeden, te beschermen en te verbeteren; 

• duurzaam gebruik van water te bevorderen, op basis van bescherming van de beschikbare 
waterbronnen op lange termijn; 

• bij te dragen tot afzwakking van de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte. 
 
Het zwaartepunt van de richtlijn is hierbij vooral gericht op het verbeteren van de 
milieukwaliteit met als doel het bereiken van een “goede ecologische kwaliteit” in alle 
oppervlaktewateren. De lat ligt hoog want volgens de richtlijn is de kwaliteit pas goed als 
“de waarden van de biologische kwaliteitselementen slechts licht afwijken van wat 
normaal is voor het watertype in onverstoorde staat”. Naast een globale 
kwaliteitsverbetering wordt er ook expliciet aandacht gevraagd voor het bereiken van een 
goede kwaliteit in estuaria en kustwateren. Tenslotte dienden de lidstaten voor de 
bescherming van specifieke soorten of habitats tegen 2004 een register van beschermde 
gebieden aan te leggen. Zowel de algemene ecologische kwaliteitsdoelstellingen als de 
specifieke doelstellingen voor de beschermde gebieden dienen uiterlijk tegen 2015 
gerealiseerd te zijn (Schneiders et al. 2001). 
 
De richtlijn diende vóór 2003 geïmplementeerd te worden in de Vlaamse wetgeving. Het 
decreet betreffende het integraal waterbeleid werd goedgekeurd door de Vlaamse regering 
op 9 juli 2003. 
 

3.3 Decreet natuurbehoud 
 
Een eerste stap naar een afdoende bescherming van het natuurlijk milieu kwam er in het 
decreet voor natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hierna decreet natuurbehoud 
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genoemd). Dit decreet werd op 21 oktober 1997 goedgekeurd door het Vlaams parlement  
(B.S. 10 januari 1998). Het vervangt bijna volledig de wet op het natuurbehoud van 12 juli 
1973 (B.S. 11 september 1973) en zet een aantal duidelijke nieuwe krachtlijnen uit. Een 
belangrijke wijziging van het decreet natuurbehoud werd op 19 juli 2002 bekrachtigd (B.S. 
31 augustus 2002). 
 

3.3.1 Doelstellingen en beginselen 
 
In dit decreet worden de doelstellingen van het natuurbehoud vastgelegd. Het beleid zal 
zich richten op “de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur 
en het natuurlijke milieu”, maar ook op “de handhaving of het herstel van de daartoe 
vereiste milieukwaliteit”. Daarnaast wordt het “scheppen van een zo breed mogelijk 
maatschappelijk draagvlak” beoogd (art. 6).  
 
Het decreet natuurbehoud sluit aan bij de basisbeginselen van het Vlaams milieubeleid: 
• standstill-beginsel (art. 8): “alle nodige maatregelen worden genomen ter aanvulling van de 

bestaande regelgeving om over het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest de 
milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van de natuur en om het standstill-
beginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur”; 

• zorgplichtbeginsel (art. 14): “iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent 
en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke 
omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle 
maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging 
of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen”; 

• voorkomingsbeginsel  (art. 16): In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de 
bevoegde overheid er zorg voor dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door 
de vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen 
om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen. Een 
activiteit waarvoor een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, kan enkel 
uitgevoerd worden indien geen vermijdbare schade kan ontstaan. De algemene natuurtoets gaat 
na of vermijdbare schade wordt veroorzaakt; 

• beginsel van de voorkeur voor brongerichte maatregelen: is aangegeven door de bescherming 
van de insijpelingsgebieden van het grondwater, de reglementering voor het gebruik van 
meststoffen en het verbod om bestrijdingsmiddelen te gebruiken en om het grondwaterpeil te 
verlagen in het VEN (art. 25). 

• integratiebeginsel (art. 16): de overheden zijn ertoe gehouden om bij elke individuele 
vergunning, toestemming, melding of kennisgeving in het kader van gelijk welke wetgeving 
rekening te houden met natuur; 

• het beginsel de vervuiler betaalt. 
 

3.3.2 Integratie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 
 
De implementatie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in Vlaanderen werd 
gedeeltelijk gerealiseerd in het decreet natuurbehoud (21 oktober 1997). In het gewijzigd 
natuurdecreet (19 juli 2002) werd een betere integratie van de Europese richtlijnen 
gerealiseerd. Met speciale beschermingszones (SBZ) worden de beschermde gebieden in 
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het kader van de Vogelrichtlijn of van de Habitatrichtlijn bedoeld. In de SBZ’s zijn de 
volgende beschermende maatregelen van kracht (art. 36ter): 
• De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden, in de speciale 

beschermingszones, ongeacht de bestemming van het betrokken gebied, de nodige 
instandhoudingsmaatregelen die steeds dienen te beantwoorden aan de ecologische vereisten 
van de habitats uit bijlage I en de soorten uit bijlage II, III en IV van dit decreet. 

• Ze neemt tevens alle nodige maatregelen om binnen deze speciale beschermingszones elke 
verslechtering van de habitats uit bijlage I en van de habitats van de soorten uit bijlagen II, III of 
IV te vermijden; alsook elke verstoring van een soort uit bijlagen II, III of IV te vermijden. 

• Vergunningsplichtige activiteiten, plannen of programma’s die een betekenisvolle aantasting 
van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kunnen hebben, moeten 
onderworpen worden aan een passende beoordeling. 

• Indien er een betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van een SBZ, is de 
overheid verplicht om de activiteit of de goedkeuring van dit plan te weigeren. Indien er geen 
minder schadelijke alternatieve oplossingen zijn en als het gaat om “dwingende redenen van 
groot openbaar belang” kan een afwijking hierop worden toegestaan, op voorwaarde dat er 
nodige compenserende maatregelen genomen zijn voor de instandhouding van habitat en soort. 

 

3.3.3 VEN 
 
Het gebiedsgerichte luik van het decreet natuurbehoud voorziet in de uitbouw van een 
Vlaams Ecologisch Netwerk, aangevuld met een Integraal Verwevings- en Ondersteunend 
Netwerk. 
 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend en georganiseerd geheel van 
gebieden van de open ruimte, waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt 
gevoerd en waarin natuur de hoofdfunctie is. Het VEN omvat Grote Eenheden Natuur 
(GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Het VEN heeft een 
reglementair karakter.  
Binnen het VEN gelden volgende voorschriften: 
• behoudens individuele of algemene ontheffing is het verboden: bestrijdingsmiddelen te 

gebruiken; de vegetatie, kleine landschapselementen, het bodemreliëf of de structuur van 
waterlopen te wijzigen; werkzaamheden uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks het 
grondwaterpeil verlagen, alsook maatregelen die de bestaande ont- en afwatering versterken 
(art. 25 § 3; bijkomende verbodsbepalingen zijn toegevoegd via het maatregelenbesluit); 

• aangelegenheden m.b.t. het gebruik van meststoffen blijven geregeld door het decreet houdende 
de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (art. 25 
§ 3); 

• de overheid heeft het “recht van voorkoop” op gronden en gebouwen gelegen in het VEN (art. 
37); 

• specifieke maatregelen worden aangegeven in een natuurrichtplan (art. 48). 
 
De administratieve overheid voert in het VEN een beheer van de waterhuishouding gericht 
op de verwezenlijking van een duurzaam ecologisch functioneren van een watersysteem 
(zgn. “integraal waterbeheer”) dat bij de bestaande of beoogde natuur behoort. In het 
bijzonder wordt gestreefd naar:  
• het terugdringen van de risico's op verdroging,  
• het herstel van verdroogde natuurgebieden,  
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• de bescherming van de insijpelingsgebieden van het grondwater en 
• een beheer van waterlopen gericht op het behoud of herstel van natuurwaarden zonder dat dit 

disproportionele gevolgen heeft voor de gebieden buiten het VEN (art. 18).  
 
Het decreet voorziet ook dat de Vlaamse regering de projecten, plannen of activiteiten 
bepaalt waarvoor de initiatiefnemer of de beheerder van de waterloop hydrologische 
studies moet maken met inbegrip van ecologische impactstudies, met het oog op 
effectgerichte maatregelen en het afstemmen van invloeden op bestaande en potentiële 
natuurelementen (art. 19). 
 
Artikel 26bis in het gewijzigd natuurdecreet van 19 juli 2002 stelt dat de overheid geen 
toestemming of vergunning mag verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en 
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Een verscherpte 
natuurtoets van het VEN gaat na of onvermijdbare en onherstelbare schade wordt 
veroorzaakt. 
 
De Vlaamse regering bakent binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van het decreet 
natuurbehoud een effectief te realiseren oppervlakte van 125.000 ha. Het afbakeningsplan 
kan ten allen tijde herzien worden. Het in herziening gestelde plan blijft geldig tot het 
herziene plan definitief in werking treedt (art. 24). In een eerste fase werd ongeveer 2/3 
van de af te bakenen oppervlakte aangeduid als VEN door de Vlaamse regering op 18 juli 
2003.  
 
Het traject van het Netekanaal wordt bijna volledig omsloten door ‘De Kleine Netevallei 
ten noorden van Lier (GEN)’ (Fig. 6). 
 
Grenzend aan het traject van het kanaal Brussel-Schelde komt ‘de Vallei van de Boven 
Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding’ (GEN) voor (Fig. 7). 
 
Het traject van het kanaal Leuven-Dijle wordt omsloten door ‘De samenvloeiing van de 
Rupel-Dijle-Nete’ (GEN) (Fig. 8). 

 
Figuur 6. VEN-gebieden in de omgeving van het geïnventariseerde traject aan het Netekanaal (Grote 
Eenheden Natuur (bron: LNE, ANB 2003) 
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Figuur 7. VEN-gebieden in de omgeving van het geïnventariseerde traject van   Figuur 8. VEN-gebieden aan het geïnventariseerde traject van het kanaal 
het kanaal Brussel-Schelde(bron: LNE, ANB 2003)       Leuven-Dijle (Grote Eenheden Natuur)(bron: LNE, ANB 2003) 



 16 

De realisatie van deze “natuurlijke structuur” kan dus (deels) invulling geven aan de 
Europese regelgeving inzake aanduiding van habitat- en vogelrichtlijngebieden om een 
Europees ecologisch netwerk “Natura 2000” uit te bouwen. 
 

3.3.4 Natuurreservaten 
 
Een onderdeel van het gebiedsgerichte luik van het decreet natuurbehoud is de uitbouw 
van natuurreservaten. 
   
De Vlaamse regering kan terreinen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling 
van de natuur of het natuurlijk milieu, aanwijzen of erkennen als natuurreservaat. Hier 
wordt, via een aangepast beheer, een natuurstreefbeeld behouden of ontwikkeld (art. 32). 
Voor elk natuurreservaat kan binnen groengebieden, bosgebieden, bosuitbreidingsgebieden 
of het VEN een uitbreidingszone (perimeter) vastgesteld worden waarbinnen het recht van 
voorkoop van toepassing is (art. 33). 
 
Verschillende statuten zijn van toepassing: een “Vlaams natuurreservaat” is een beschermd 
natuurgebied dat door de Vlaamse regering wordt aangewezen op gronden die het Vlaamse 
Gewest in eigendom of in huur heeft. Natuurgebieden in eigendom of huur van 
terreinbeherende verenigingen, de zogenaamde private natuurreservaten, kunnen door de 
Vlaamse regering als “erkend natuurreservaat” worden aangeduid op basis van een 
goedgekeurd beheerplan en mits akkoord van eventuele eigenaars (Fig. 9,10 en 11). Tabel 
1 geeft een oplijsting van de reservaten in de omgeving van de geïnventariseerde 
bermtrajecten (bron: natuurgebiedendatabank). 

 
Figuur 9. Natuurreservaten  in de omgeving van het geïnventariseerde traject aan het Netekanaal (bron: 
Natuurgebiedendatabank 2009)
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Figuur 10. Natuurreservaten  in de omgeving van het geïnventariseerde traject  Figuur 11. Natuurreservaten in de omgeving van het geïnventariseerde  
aan het kanaal Brussel-Schelde (bron: Natuurgebiedendatabank 2009)  traject aan het kanaal Leuven-Dijle (bron: Natuurgebiedendatabank 2009) 
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Tabel 1. Oplijsting van de reservaten in de omgeving van de geïnventariseerde trajecten 

Traject Gebied Eigenaar Beheer Opp. (ha) 
Netekanaal Kleine Netevallei Natuurpunt Natuurpunt 18,3 
 Kleine Netevallei Natuurpunt en 

stad Lier 
Natuurpunt 7,0 

 Kleine Netevallei Natuurpunt en 
privé 

Natuurpunt  1,5 

 Kleine Netevallei Natuurpunt en 
OCMW 

Natuurpunt 1,1 

 Kleine Netevallei W&Z ANB 1,0 
 Kleine Netevallei ANB ANB 1,0 
    29,9 
Kanaal Brussel-Schelde Rupel (Noordelijk 

Eiland) 
W&Z ANB 57,9 

 Rupel ANB ANB 17,0 
 Rupel Natuurpunt Natuurpunt 3,1 
 Niels Broek Natuurpunt Natuurpunt 5,6 
 Spierbroeck 

(gedeeltelijk) 
onbekend Natuurpunt 0,3 

 Spierbroeck 
(gedeeltelijk) 

Natuurpunt Natuurpunt 8,4 

    92,3 
Kanaal Leuven-Dijle Den Battelaer Natuurpunt Natuurpunt 1,0 
 Den Battelaer Onbekend Natuurpunt 34,4 
 Zennegat Onbekend Natuurpunt 8,4 
 Alebeemden ANB ANB 4,2 
    48,0 
 
Voor elk natuurreservaat wordt een beheerplan opgesteld. Het beheerplan vermeldt de 
maatregelen die worden getroffen voor het beheer en de inrichting van het gebied, waarbij 
voor redenen van natuurbehoud en natuureducatie kan worden afgeweken van de 
voorschriften van dit decreet (art. 34). 
 
Binnen de reservaten is het verboden (behoudens ontheffing) de rust te verstoren; in het 
wild levende diersoorten te verstoren, vangen of doden, planten of vegetatie op welke 
wijze ook te beschadigen of te vernietigen; terreinen te vergraven; bestrijdingsmiddelen of 
meststoffen te gebruiken; bronnen en het hydrografisch net te wijzigen; het waterpeil te 
wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen (art. 35 § 2). In het natuurbeheerplan 
kunnen ontheffingen op bovenstaande verbodsbepalingen worden opgenomen.  
 

3.3.5 Maatregelenbesluit en Natuurrichtplannenbesluit 
Op 21 november 2003 (B.S. 27 januari 2004) keurde de Vlaamse regering het besluit 
houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid goed ter 
uitvoering van het natuurdecreet en ter aanvulling van het besluit van 23 juli 1998. Met dit 
besluit worden enkele bijkomende maatregelen van kracht in bepaalde gebiedscategorieën. 
Dit besluit schept de mogelijkheid om bijkomende beschermingsvoorschriften op te leggen 
via de natuurrichtplannen. Verder worden de ontheffingen op de verplichtingen die 
voortvloeien uit het decreet natuurbehoud geregeld. Ook wordt de procedure vastgesteld 
voor afwijking van het verbod op onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in 
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het VEN zoals opgelegd door artikel 26 bis van het decreet natuurbehoud. Tot slot worden 
nog enkele regels vastgelegd betreffende vergoedingen in het kader van natuurprojecten, 
voor waterpeilverhogingen en bij toepassing van de koopplicht. Het besluit van 28 februari 
2003 betreffende de natuurrichtplannen (B.S. 27 maart 2003) legt de procedure vast die 
moet leiden tot een natuurrichtplan. 
  
Het maatregelenbesluit bepaalt dat geen subsidie kan worden verleend (art. 2) en dat een 
beheerplan of een inrichtingsplan (art. 3) of een vergunningsplichtige of meldingsplichtige 
activiteit (art. 4) niet kan worden goedgekeurd indien de bepalingen eruit in strijd zijn met 
de bindende bepalingen van een goedgekeurd natuurrichtplan. Er wordt ook gesteld dat, 
bijkomend, volgende activiteiten verboden zijn in gebieden behorende tot het GEN of 
GENO (art. 6): 
• het kunstmatig zaaien, aanplanten of introduceren van niet-inheemse planten, inclusief bomen 

en struiken, tenzij een aantal uitzonderingsbepalingen; 
• afwijkingen van de criteria van duurzaam bosbeheer (zoals vastgesteld in uitvoering van het 

bosdecreet) tenzij er een goedgekeurd beheerplan werd opgesteld conform het bosdecreet; 
• het scheuren van permanent grasland. 
  
De decretale verplichting, dat administratieve overheden de instandhouding moeten 
garanderen van bijlage I-habitats en de bijlage II-, III- en IV-soorten uit het decreet binnen 
de speciale beschermingszones (art 36ter van het decreet natuurbehoud), wordt uitgebreid. 
In elk gebied dat behoort tot de groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden 
of de ermee vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of 
op de ruimtelijke uitvoeringsplannen is elke administratieve overheid gehouden om de 
instandhouding te realiseren van de habitats opgelijst in bijlage I van het decreet 
natuurbehoud en van historisch permanente graslanden, vennen en heiden, moerassen en 
waterrijke gebieden, duinvegetaties en struwelen en kleine landschapselementen, die 
voorkomen op gronden die ze in eigendom of in beheer heeft (art. 7). 
 
Ontheffingen van de voorschriften van het decreet natuurbehoud en het maatregelenbesluit 
hebben onder meer betrekking tot vergunde woonpercelen, vergunde bedrijven of 
bedrijfspercelen (art. 20-21); verder ook op ontginningen in ontginningsgebieden en de 
ermee vergelijkbare bestemmingsgebieden (art. 24) en op aanwezige infrastructuur en het 
onderhoud hiervan (art. 25). De waterloopbeheerder krijgt een algemene ontheffing voor 
het aanbrengen van wijzigingen aan een waterloop en de oever in het geval van een 
activiteit met het oog op de verhoging van de structuurdiversiteit van de waterloop of de 
oever (art. 22). De ontheffing is ook van toepassing indien werken gebeuren in functie van 
natuurontwikkeling en -herstel en voor de aanleg van overstromingsgebieden in combinatie 
met aanzienlijke natuurontwikkeling in zover deze projecten ofwel zijn goedgekeurd door 
de Vlaamse regering ofwel zijn opgenomen in een goedgekeurd bekkenbeheerplan (art. 
22). Ook voor noodzakelijke waterkeringswerken en kustverdedigingswerken zijn er 
ontheffingen voorzien (art. 26). Tot slot zijn er nog procedures bepaald voor nog andere 
algemene ontheffingen (art. 27) of ontheffingen bij individuele aanvraag (art. 28-31).  
  
In de omgeving van de geïnventariseerde trajecten werd de opmaak van een 
natuurrichtplan nog niet opgestart. 
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3.3.6 Soortenbesluit 
Het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot soortenbescherming en 
soortenbeheer werd goedgekeurd op 15 mei 2009 en trad in werking op 1 september 2009. 
Het besluit integreert en vervolledigt ondermeer de Koninklijk Besluiten van:  
• 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende 

plantensoorten,  
• 22 september 1980 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild levende 

inheemse diersoorten, 
• 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest. 
 
Tevens is het besluit conform gemaakt aan de verplichtingen die Vlaanderen heeft op 
grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 
 
Het soortenbesluit geeft verbodsbepalingen (1) ten aanzien van specimens of eieren van 
beschermde soorten (art. 10-11), (2) betreffende het onder zich hebben, het vervoeren en 
het verhandelen (art. 12-13) en (3) ten aanzien van nesten, voortplantingsplaatsen en 
rustplaatsen van beschermde dieren (art.14-15). 
 
Het soortenbesluit legt in art. 24-27 een juridische basis voor een actieve 
soortenbescherming, i.e. door de overheid ondernomen initiatieven, maatregelen en acties 
die moeten leiden tot een betere staat van instandhouding van beschermingswaardige 
soorten. Actieve beschermingsmaatregelen worden mogelijk gemaakt ten aanzien van de 
beschermde soorten voor zover die op een rode lijst aangemerkt zijn als uitgestorven, met 
uitsterven bedreigd, bedreigd of kwetsbaar. 
 
Via het soortenbesluit wordt mogelijk gemaakt om de hinder die uitgaat van populaties van 
soorten te vermijden, te milderen of te herstellen via een zgn. beheerregeling (art. 28-31). 
Een beheerregeling kan over een viertal types actie gaan: (1) communicatie en handreiking 
door codes van goede praktijk, (2) beheers- en bestrijdingsacties, (3) overeenkomsten met 
derden met het oog op dergelijke acties, (4) ingrepen in handelsactiviteiten voor zover het 
gaat om de voorkoming van invasieve exoten. 
 

3.3.7 Wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen  
Het vroegere vegetatiebesluit van 16 juli 1996 (B.S. 22 augustus 1996) is vervangen door 
hoofdstuk IV ‘voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en van kleine 
landschapselementen’ in het eerste uitvoeringsbesluit van het natuurdecreet goedgekeurd 
op 23 juli 1998 (B.S. 10 september 1998). Ook in het wijzigingsdecreet van 19 juli 2002 
(B.S. 31 augustus 2002) werden bepalingen opgenomen inzake vegetatiewijzigingen en de 
bescherming van kleine landschapselementen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 
verbod, een natuurvergunningsplicht en een meldingsplicht. 
 
Het wijzigen van volgende kleine landschapselementen en vegetaties is verboden in het 
ganse Vlaamse Gewest voor (art. 7 in het uitvoeringsbesluit van 23 juli 1998): 
• holle wegen; 
• graften;  
• bronnen;  
• historisch permanent grasland en poelen gelegen in groengebieden, parkgebieden, 

buffergebieden en bosgebieden; 
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• vennen en heiden;  
• moerassen en waterrijke gebieden; 
• duinvegetaties.  
Wel bestaan er uitzonderingsbepalingen op deze regel, bv. in het kader van goedgekeurde 
beheerplannen of inrichtingsprojecten. Tevens kunnen individuele afwijkingen toegestaan 
worden door de bevoegde minister.  
 
Bij vergunningsplichtige wijzigingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
natuurvergunningsplicht voor wijziging van vegetatie en de natuurvergunningsplicht voor 
wijziging van kleine landschapselementen.  
 
Voor het wijzigen van vegetaties zijn volgende activiteiten vergunningsplichtig (art. 10): 
• het afbranden, vernietigen, beschadigen of doen afsterven van vegetatie met mechanische of 

chemische middelen; 
• het wijzigen van historisch permanent grasland; 
• het aanplanten of rooien van bosjes op plaatsen met vegetatie; 
• het wijzigen van reliëf; 
• de nivellering van microreliëf; 
• het wijzigen van de waterhuishouding door drainage, ontwatering, dichten; 
• het wijzigen van het overstromingsregime van vegetatie. 
 
Deze vergunningsplicht is van toepassing in (art. 9): 
• groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, 

agrarische gebieden met ecologisch belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde en 
natuurontwikkelingsgebieden; 

• EG-vogelbeschermingszones;  
• habitatzones van communautair belang; 
• Ramsar-watergebieden; 
• beschermde duingebieden. 
 
Voor het wijzigen van kleine landschapselementen zijn volgende activiteiten 
vergunningsplichtig (art. 11): 
• het rooien of verwijderen en het beschadigen van houtachtige beplantingen op weg-, waterweg- 

of spoorwegbermen of op het talud van holle wegen, van houtachtige beplantingen langs 
waterlopen, dijken of taluds van heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en 
hoogstamboomgaarden; 

• het afbranden en vernietigen, beschadigen of doen afsterven met mechanische of chemische 
middelen van de vegetatie horende bij kleine landschapselementen of van 
perceelsrandbegroeiingen en sloten; 

• het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande wateren, poelen of waterlopen. 
Deze vergunningsplicht is van toepassing in: 
• de gebieden en zones waarin een vergunningsplicht op de wijziging van vegetatie geldt; 
• de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden; 
• de gebieden van het IVON (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk); 
• agrarisch gebied (volgens art. 13 § 5 van het gewijzigde decreet natuurbehoud van 19 juli 2002). 
 
De volgende activiteiten moeten voorafgaand schriftelijk worden gemeld aan het College 
van Burgemeester en Schepenen (art. 18): 



 22 

• het rooien of anderszins verwijderen: struwelen, loofbossen, houtachtige beplantingen op 
bermen of taluds of langs waterlopen, dijken of taluds; 

• het rooien of anderszins verwijderen: heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, 
hoogstamboomgaarden; 

• het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen of beken. 
 

Deze meldingsplicht is van toepassing in het ganse Vlaamse Gewest behalve in: 

• woon- en industriegebieden, 
• de gebieden en zones waarin een vegetatiewijzigingsplicht en een natuurvergunningsplicht 

geldt. 
 
Op 26 augustus 2009 keurde de Vlaamse regering het besluit goed inzake de regeling voor 
de vergoeding van wildschade. Hier zit ook een uitbreiding van de bescherming van 
graslanden vervat. Deze verscherpte bescherming van graslanden is vooral bedoeld om 
trekkende ganzensoorten voldoende ruimte te bieden op graslanden waar hun 
aanwezigheid geen schade berokkent, om aldus schade aan akkers te verminderen.  
 
Wijzigingen aan historisch permanent grasland gelegen in groengebieden, parkgebieden, 
buffergebieden en bosgebieden zijn principieel verboden (art. 7 in besluit van de Vlaamse 
regering van 21 juli 1998). In de nieuwe regelgeving worden daaraan volgende wijzigingen 
voorgesteld:  
• het verbod om historisch permanente graslanden te wijzigen wordt uitgebreid tot het daaraan 

verbonden microreliëf en poelen (voordien was de tekst daarover onduidelijk) 
• het verbod geldt ook voor bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met groengebieden, 

parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden; en terug te vinden zijn in plannen van aanleg of 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

• het wijzigingsverbod geldt ook voor de historisch permanente graslanden die gelegen zijn 
binnen de perimeter van een beschermd landschap, en dit ongeacht de bestemming die de 
gronden meekregen in het kader van de regelgeving ruimtelijke ordening. 

 

3.3.8 Bermbesluit 
Het bermbesluit van 27 juni 1984 (B.S. 02 oktober 1984) werd in het kader van de wet op 
natuurbehoud van 12 juli 1973 genomen en beoogt een natuurvriendelijk bermbeheer te 
stimuleren. Het besluit regelt het beheer van bermen langs wegen, waterlopen en 
spoorwegen, waarvan het beheer toebehoort aan publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 1). 
 
Volgende maatregelen zijn van toepassing: · 
• het gebruik van biociden op bermen is verboden (art. 2); 
• een eerste maaibeurt mag niet uitgevoerd worden vóór 15 juni, een eventuele tweede maaibeurt 

mag slechts uitgevoerd worden na 15 september (art. 3); 
• het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien (art. 3); 
• maaibeheer, hetzij in handwerk, hetzij met machines, dient uitgevoerd te worden zonder de 

ondergrondse plantendelen en de houtige gewassen te beschadigen (art. 5). 
 
Van de verplichtingen inzake maaidata en verwijderen van maaisel kan uitzonderlijk een 
afwijking gevraagd worden aan de minister van leefmilieu en enkel om reden van 
natuurbehoud. 
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3.4 Decreet ruimtelijke ordening 
 
Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 
juni 1999, ook decreet ruimtelijke ordening genoemd) is in werking getreden op 1 mei 
2000. Het decreet zal geleidelijk aan de wet van 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en de stedenbouw (B.S. 12 april 1962), die in Vlaanderen 
gecoördineerd werd bij decreet van 22 oktober 1996, vervangen. Op 18 maart 2009 is in 
het Vlaams parlement het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke 
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd (B.S. 15 mei 2009).  
 
De nood aan een decreet ruimtelijke ordening was nodig omdat de wet ruimtelijke 
ordening en stedenbouw geen ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen bevatte. Bovendien 
hadden de plannen van aanleg een statisch karakter. De behoefte aan een op ruimtelijke 
kwaliteitsdoelstellingen gebaseerde globale visie (gewenste ruimtelijke structuur) nam 
daarom toe. Dergelijke overkoepelende visie werd in het milieurecht ingevoerd via het 
decreet ruimtelijke planning van 24 juli 1996 (B.S. 27 juli 1996). Het decreet ruimtelijke 
ordening incorporeert het decreet ruimtelijke planning. 
 
De ruimtelijke ordening in Vlaanderen gebeurt met het decreet ruimtelijke ordening als 
volgt: 
• de planning gebeurt op drie bestuursniveaus (gewest - provincie - gemeente),  
• het planningssysteem is opgebouwd door structuurplannen en uitvoeringsplannen, 
• aparte ambtenaren voor ruimtelijke ordening werden aangesteld en een adviescommissies 

werden opgericht, 
• gemeenten krijgen meer autonomie bij het vergunnen, 
• het handhavingssysteem wordt gemoderniseerd. 
 
Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het kader aangeeft 
voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de 
voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening 
aanbelangen (art. 18).  
 
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van de beleidsopties 
in een ruimtelijk structuurplan. Het is een ordenings- en bestemmingsinstrument dat de 
visie en de beleidsdoelstellingen van het structuurplan concretiseert. In een RUP kunnen 
eveneens inrichtings- en beheerprincipes vastgelegd worden. RUP’s vervangen de plannen 
van aanleg (gewestplannen, APA’s en BPA’s). 
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3.4.1 Plannen van aanleg 
 
Figuren 12, 13 en 14 tonen de gewestplanbestemmingen voor de geïnventariseerde 
trajecten.  

 
Figuur 12. Gewestplanbestemmingen voor het geïnventariseerde traject langs het Netekanaal 
 
De gebieden grenzend aan het Netekanaal zijn vooral ingekleurd als ‘natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde of natuurreservaten’, ‘gebieden met 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’ en ‘landschappelijk waardevolle agrarische 
gebieden’.  
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Figuur 13. Gewestplanbestemmingen voor het geïnventariseerde traject   Figuur 14. Gewestplanbestemmingen voor het geïnventariseerde traject 
langs het kanaal Brussel-Schelde (Ruimtelijke planning 2002 AGIV)    langs het kanaal Leuven-Dijle (Ruimtelijke planning 2002 AGIV) 
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De aanliggende gebieden van het geïnventariseerd traject van het kanaal Brussel-Schelde 
zijn vooral ingekleurd als ‘natuurgebied’, ‘bufferzone’ en bosgebied. Voor het kanaal 
Leuven-Dijle grenst het geïnventariseerd traject aan ‘Natuurgebied’. 
 
In gebieden in de omgeving van het Netekanaal werden enkele BPA’s goedgekeurd (Fig. 
15). Het gaat o.a. om het Kerkhof van Emblem en het recreatiedomein Beatrijs van 
Nazareth. 
Het BPA ‘Kerkhof van Emblem’ voorziet voornamelijk de bestemming van 
recreatiegebied en woningen aan straatkant. Voor het overige worden openbare gebouwen 
voorzien voor de begraafplaats, bibliotheek en sportlokalen. 
Het BPA ‘recreatiedomein Beatrijs van Nazareth’ werd omgezet in een Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). In het PRUP Nazareth wordt overwegend een gebied 
voor hoogdynamische recreatie omgezet naar randstedelijk groengebied. De unieke 
landschappelijke en biologische waarden van Nazareth zorgen op een zeer korte afstand 
van het centrum van Lier voor een belangrijke groene long met veel mogelijkheden voor 
recreatief medegebruik. Het PRUP Nazareth wil deze bestaande kwaliteiten behouden door 
een herbestemming naar een zone voor randstedelijk groengebied en het recreatief 
medegebruik hierbij nog versterken. In het PRUP wordt er onderscheid gemaakt tussen 
vier zoneringen: 
1. Op Nazareth-Noord bevindt zich het beboste stort van Lier. Ook vinden we hier heel 
wat niet vergunde vissershutjes. De nadruk komt hier te liggen op natuur en 
natuurontwikkeling. Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie of recreatief 
medegebruik is mogelijk alsook kleinschalige vissershutten van maximaal 20m² kortbij de 
visvijver. 
2. Nazareth-Zuid is vooral landschappelijk zeer waardevol en biedt een prachtig uitzicht 
op het nabijgelegen stadscentrum. Dit gebied wordt dan ook vaak gebruikt door 
wandelaars en fietsers. In het gebied zijn een aantal horecazaken (Hof van Nazareth, Hof 
van Beatrijs en ’t Oude Lier). 
3. Nazareth-Vijvers is een wat geïsoleerd stukje tussen de Kleine Nete en de spoorweg 
waar zich op dit ogenblik enkele visvijvers bevinden en een pompstation van Aquafin. 
Deze bestaande functies worden in het PRUP behouden. 
4. Nazareth-Maasfort is gelegen tussen de Grote Nete en de bebouwing aansluitend aan 
het centrum. Verdere ontwikkeling van de bestaande jeugdvoorzieningen die zich op de 
rand van de bebouwing bevindt wordt mogelijk gemaakt. Versterking van het groen 
(woonuitbreidingsgebied omzetten naar randstedelijk groen) is wenselijk vanuit 
landschappelijk oogpunt. 
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Figuur 15. BPA zones in de omgeving van het geïnventariseerd traject langs het Netekanaal (Departemant 
Ruimtelijke Ordening 2006) 
 
Het geïnventariseerd traject langsheen het kanaal Brussel-Schelde bevindt zich in het 
‘landelijk gebied kanaalzone’ die in een noordelijk en een zuidelijk deel is opgesplitst (Fig. 
16). 
Het noordelijk deel omvat een openbaar domein met dijken, oevers en jaagpad, een gebied 
voor gemeenschapsvoorzieningen zijnde het sluizencomplex, natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, bosgebieden,  agrarische gebieden met 
ecologische en landschappelijke waarde, natuurgebieden en parkgebieden. 
Voor het zuidelijk deel bevindt de dijk en de dijkweg zich in groenzone. Het kanaal is 
aangegeven als omleidingskanaal. Verder worden volgende bestemmingen in het BPA 
voorzien: gebieden voor gelegenheidslandbouw met bufferfunctie, bosgebieden met 
landschappelijke waarde, natuurgebieden en een zone voor sport-spelrecreatie.  
Net ten zuiden van het geïnventariseerd traject bevindt zich het BPA ‘landelijk gebied 
kanaalzone’. Dit binnengebied tussen de Rupel en het kanaal wordt voorbestemd als 
industriezone, waarbij een deel omgevormd wordt naar natuurreservaat. 
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Figuur 16. BPA zones in de omgeving van het geïnventariseerd traject langs het kanaal Brussel-Schelde 
 

3.4.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, www.ruimtelijkeordening.be) is een 
wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte 
moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Vlaanderen 
open en stedelijk, dat is de rode draad doorheen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
Volgens het RSV moet de resterende open ruimte maximaal worden beschermd en de 
steden geherwaardeerd zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt 
volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de 
economische gebieden en de lijninfrastructuur. 
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Een belangrijk onderdeel van het RSV is de zogenaamde ruimteboekhouding waarbij de 
hoeveelheid ruimte voor wonen, werken, landbouw, natuur en bos wordt bepaald. In 
functie daarvan kunnen bestemmingswijzigingen in de gewestplannen in de juiste banen 
worden geleid. Voor de natuurlijke en agrarische structuur is volgende ruimte vastgelegd: 
• 750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw; 
• 75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in 

ontwikkeling tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en 
reservaatgebied (ten opzichte van 1 januari 1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en 
reservaatgebied nodig; 

• 10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha; 
• 150.000 ha natuurverwevingsgebied. 
 
De natuurlijke structuur wordt door het RSV beschreven als: 
• het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de grotere natuur- en boscomplexen en 

de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende elementen en processen tot 
uiting komen; 

• de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, 
kleinere natuur- en boscomplexen en parkgebieden. 

 
In de eerste plaats staat de natuurlijke structuur in voor een duurzaam ecologisch 
functioneren. De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de 
natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. Garanties moeten worden 
gegeven voor het voortbestaan van de in Vlaanderen voorkomende ecotopen. Bovendien 
staat de natuurlijke structuur mee in voor buffering en regeneratie van de natuurlijke 
hulpbronnen, zoals onder meer het grondwater. 
 
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren, moeten voldoende omvangrijke en 
samenhangende gebieden gerealiseerd worden, met elkaar verbonden worden en voldoende 
gebufferd worden tegen externe invloeden. 
 
Binnen de natuurlijke structuur kan de bosstructuur als een deelstructuur met een aantal 
eigen karakteristieken worden onderscheiden. De bosstructuur bestaat uit het 
samenhangend geheel van gebieden waar bossen omwille van socio-economische 
(productie, educatie, recreatie), ruimtelijke (buffering, structuurbepalend vermogen) en 
ecologische doelstellingen (schermfunctie, natuurfunctie) met het oog op het duurzaam 
functioneren van de bosstructuur worden behouden en ontwikkeld. 
 
In het RSV is het kanaal Brussel-Schelde aangeduid als hoofdwaterweg en behoort tot de 
internationale waterwegen met belangrijke betekenis voor het goederenvervoer van en naar 
concentratiegebieden van economische activiteiten. 
Het Netekanaal en het kanaal Leuven-Dijle hebben slechts een beperkend structureel 
vermogen op Vlaams niveau. 
 

3.4.3 Planningsprocessen in het buitengebied 
 
Het RSV formuleert een algemene beleidsvisie en vraagt deze voor specifieke gebieden te 
verfijnen. Dit gebeurt in planningsprocessen waarbij, samen met de betrokken overheden 
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en actoren, actieprogramma’s worden uitgewerkt voor bepaalde gebieden. De 
planningsprocessen volgen uit één van de vier invalshoeken van het RSV.  
 
Het beleid voor het buitengebied concentreert het wonen en werken in de kernen, het 
vrijwaren van de open ruimte waarbij landbouw, natuur en bos maximale kansen krijgen. 
Binnen het buitengebied zijn en blijven verschillende functies en activiteiten aanwezig. 
Landbouw, natuur en bos, wonen en werken zijn structuurbepalende functies. Andere 
functies en activiteiten komen in bepaalde gebieden van het buitengebied wel voor als 
hoofdfunctie, maar zijn niet structuurbepalend voor het gehele buitengebied. Dit zijn de 
recreatieve en toeristische activiteiten, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, ontginningen 
en waterwinning. 
 
De gewenste natuur- en bosstructuur werd opgemaakt door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek in samenwerking met de betrokken administraties. Deze kaart geeft op een 
gedetailleerde en goed onderbouwde wijze een ruimtelijk gedifferentieerde visie weer voor 
natuur en bos in Vlaanderen. Dit document moet na afweging met de gewenste agrarische 
structuur (GAS) leiden tot een evenwichtige inrichting en beheer van het buitengebied via 
de afbakening van het VEN en IVON. Het moet ook toelaten dat weloverwogen 
prioriteiten kunnen worden vastgelegd voor het bekomen van de doelstellingen in het RSV.  
 
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur uit te voeren in twee fasen. 
 
Fase 1: de werkwijze omvat twee sporen 
• Binnen een eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in 

ontwikkeling afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat 
om gebieden binnen de prioriteitenkaart natuur en bos, die niet gevraagd worden in de gewenste 
agrarische structuur (de zgn. consensusgebieden). Volgens deze werkwijze werd het VEN 1ste 
fase op 18 juli 2003 aangeduid door de Vlaamse regering. 

• Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. 
Bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied naar natuurgebied of omgekeerd (binnen 
consensusgebieden) worden gerealiseerd door gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

 
In de omgeving van het kanaal Leuven-Dijle is er een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de afbakening van de eenheden van de natuurlijke en agrarische 
structuur. Het betreft het RUP “Samenvloeiing van de Rupel, Dijle en Nete” waardoor 
92,8ha reservaat en natuur werd afgebakend (Fig. 16). De definitieve vastlegging gebeurde 
door de Vlaamse regering op 20 februari 2004 (B.S. 16 april 2004).  
 
Fase 2 
Op 19 juli 2002 besliste de Vlaamse regering te starten met de tweede fase van het 
planningsproces waarbij een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de 
natuurlijke en agrarische structuur wordt uitgewerkt in overleg met gemeenten en 
provincies. Het proces werd meermaals aangepast bij beslissingen en mededelingen van de 
Vlaamse regering. Op 4 maart 2005 werd meegedeeld dat het proces zou gebeuren aan de 
hand van 13 buitengebiedregio’s. De inhoudelijke elementen voor dit planningsproces zijn: 
• het vormen van een ruimtelijke visie. Een administratieoverschrijdend projectteam wordt 

samengesteld en is verantwoordelijk voor de opmaak van de ruimtelijke visie; 
• overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om een maatschappelijk 

draagvlak te creëren voor de ruimtelijke visie. De lokale besturen en belangenorganisaties 
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kunnen vanuit de eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen 
formuleren tot bijsturing van de ruimtelijke visie; 

• het selecteren van actiegebieden waar via gewenste ruimtelijke uitvoeringsplannen uitvoering 
gegeven wordt aan deze ruimtelijke visie door het afbakenen van grote eenheden natuur, grote 
eenheden natuur in ontwikkeling, natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en 
gebieden van de agrarische structuur. 

 
Het onderzocht traject langs het Netekanaal is gelegen binnen de buitengebiedregio 
‘Neteland’. Verschillende gebieden langs het Netekanaal zijn structurerend voor de 
natuurlijke structuur. Het zijn uitermate natte gebieden met permanent waterhoudende 
plassen, rietvelden en wilgenstruwelen. De natuurwaarden worden behouden en versterkt, 
waarbij wordt gestreefd naar halfnatuurlijke valleilandschappen. De gebieden zijn 
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. 
 
Het traject langsheen het kanaal Brussel-Schelde is gelegen binnen de buitengebiedregio 
Antwerpse gordel- Klein Brabant. In belangrijke delen van de valleien van Schelde en 
Rupel staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Het 
gaat om de ecologisch meest waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende 
natuurcomplexen worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Deze 
ecologisch waardevolle tot zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur belangrijke 
natuurcomplexen, worden behouden en verder uitgebouwd. Voor ‘nieuwe’ 
natuurcomplexen zoals het Noordelijk Eiland wordt een zo gunstig mogelijke fysische 
toestand nagestreefd. 
 
Het traject langsheen het kanaal Leuven-Dijle is gelegen binnen de buitengebiedregio 
‘Zenne-Dijle-Pajottenland’. Men streeft naar het behoud en versterken van uitgesproken 
natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke waterberging. Delen van de valleien 
van de Zenne, vormen relatief gave aaneengesloten valleilandschappen met belangrijke 
ecologische waarden. Ze zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op 
bovenlokaal niveau. In grote delen van deze rivier- en beekvalleien staat het behoud en de 
ontwikkeling van de natuur- en waterbergingsfunctie voorop. De ecologisch meest 
waardevolle onderdelen worden als samenhangende natuurcomplexen opgenomen in het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar 
het behoud en herstel van natte tot vochtige ecotopen (o.a. soortenrijke graslanden, diverse 
bostypes bv. broekbossen, moeras…). 
 

3.4.4 Provinciale Ruimtelijk Structuurplannen  
 
Op provinciaal niveau worden in de Provinciaal Ruimtelijk Structuurplannen de 
natuurverbindingsgebieden als onderdeel van het IVON en de ecologische infrastructuur 
van bovenlokaal belang aangeduid (natuur- en bosgebieden die niet tot het IVON/VEN 
behoren). De gedetailleerde afbakening van deze gebieden vormt een onderdeel van de 
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. De visie in de provinciale ruimtelijke 
structuurplannen op de buitengebiedfuncties is ondergeschikt aan de visie van het Vlaams 
Gewest. In de verbindingsgebieden stelt de provincie volgende doelstellingen voorop: 
• natuurverbindingsgebieden zijn gericht op het versterken van de bestaande natuurwaarden met 

het oog op hun verbindingsfunctie, 
• de natuurfunctie wordt bepaald door kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden, 
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• de natuurfunctie dient verbeterd te worden door herstel, behoud en ontwikkeling van de kleine 
landschapselementen en kleinere natuurgebieden welke de verbinding realiseren tussen grote 
eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden, 

• de uitbreiding van bossen en het behoud van de open ruimte, 
• het garanderen van de basismilieukwaliteit. 
 
Bij de aanduiding van de ecologische infrastructuur werden deze gebieden geselecteerd die 
gemeentegrensoverschrijdend zijn of bovenlokale invloed uitoefenen. Dit laatste doet zich 
onder andere voor wanneer een bepaald type landschappelijk en natuurlijk element 
zeldzaam is of de mate waarin het zich op een bepaalde plaats ontwikkeld heeft, zeldzaam 
is. Andere voorbeelden zijn planmatig ontworpen landschappen die door hun aangelegde 
natuurlijke elementen sterk herkenbaar zijn en een structuurbepalende invloed uitoefenen, 
zoals ontginningspatronen of dijken en houtwallen. Het kan ook zijn dat het netwerk van 
natuurlijke en landschappelijke elementen op een bepaalde plaats een zo hoge ecologische 
kwaliteit heeft, dat een grote natuurlijke rijkdom in het gebied kan voorkomen. Typische 
voorbeelden hiervan zijn de kleinere onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, 
spoorwegbeddingen, kanaalbermen, belangrijke waterpartijen,... 
 
Het Netekanaal, het kanaal Brussel-Schelde en de samenvloeiing Zenne-Dijle 
(stroomafwaarts kanaal Leuven-Dijle) werden in de Povinciale structuurplannen (Provincie 
Antwerpen, 2001) aangeduid als bakens in het landschap. De drie kanalen doorlopen gave 
landschappen. Het stroomafwaartse gedeelte van het kanaal Leuven-Dijle is gelegen tussen 
open ruimte verbindingen (ruime omgeving Zennegat). 
 

 

3.5 Decreet betreffende het integraal waterbeleid 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water, die de basis legt voor een gebiedsgericht en 
geïntegreerd waterbeleid, werd in Vlaanderen geïmplementeerd via het decreet integraal 
waterbeleid van 18 juli 2003 (B.S. 14 november 2003). 
 
Het basisprincipe van geïntegreerd waterbeleid wordt gedefinieerd in het kader van het 
concept duurzame ontwikkeling. Het decreet bevat volgende doelstellingen: 
1. de bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen 

op zo’n wijze dat tegen uiterlijk 22 december 2015 (dit is de door de Kaderrichtlijn Water 
vooropgestelde datum waartegen de in die richtlijn bedoelde milieudoelstellingen dienen 
bereikt te worden) een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt. 

2. het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater.  
3. het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater, onder meer door een 

duurzame watervoorziening en watergebruik. 
4. het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks 

van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van waterrijke gebieden. Deze 
doelstelling kan onder meer worden gehaald door het zoveel mogelijk behouden en 
herstellen van de natuurlijke werking van watersystemen, door het ongedaan maken of het 
beperken van het schadelijk effect van versnippering, door vrije vismigratie te verzekeren en 
door het hanteren van technieken van natuurtechnische milieubouw. 

5. het verbeteren en het herstellen van aquatische ecosystemen en van rechtstreeks van 
waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen. 

6. het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat: 
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– het hemelwater zoveel mogelijk verdampt of nuttig wordt aangewend of geïnfiltreerd, en 
dat het overtollig hemelwater en effluentwater gescheiden van het afvalwater en bij 
voorkeur op een vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd; 

– verdroging wordt voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt; 
– zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan water, met behoud en herstel van de 

watergebonden functies van de oeverzones en overstromingsgebieden; 
– de risico’s op overstromingen die de veiligheid aantasten van de vergunde of vergund 

geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, worden 
teruggedrongen; het terugdringen van landerosie en van de aanvoer van sedimenten naar 
de oppervlaktewaterlichamen, en van het door menselijk ingrijpen veroorzaakt transport 
en de afzetting van slib en sediment in het oppervlaktewaterlichaam. 

7. het beheer en het ontwikkelen van waterwegen met het oog op de bevordering van een 
milieuvriendelijker transportmodus van personen en goederen via de waterwegen en het 
realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmodi en het bevorderen van de 
internationale verbindingsfunctie ervan. 

8. de integrale afweging van de diverse functies binnen een watersysteem, evenals het 
onderling verband tussen de verschillende functies van het watersysteem. 

9. het bevorderen van de betrokkenheid van de mens met het watersysteem, waaronder de 
verhoging van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen van zachte recreatie. 

 
De beginselen van integraal waterbeleid refereren doorgaans naar internationaal erkende 
milieubeginselen (“standstill”-beginsel, preventiebeginsel, voorzorgsbeginsel, “de 
vervuiler betaalt”-beginsel, bronbeginsel, herstelbeginsel, participatiebeginsel, enz.). Om 
een betere afstemming tussen het waterbeheer en ruimtelijke planning te garanderen, wordt 
overigens bepaald dat watersystemen een mede-ordenend principe vormen in de 
ruimtelijke ordening. 
 

3.6 Bescherming van landschappen, monumenten, stads- en 
dorpgezichten. 

3.6.1 Landschapsatlas 
 
De landschapsatlas is een inventaris van waardevolle landschappen van Vlaanderen. De 
landschapsatlas is een onmisbaar instrument bij de bescherming van landschappen. Ook de 
gevolgen van ruimtelijke ingrepen in het landschap kunnen met behulp van de 
landschapsatlas voortaan beter worden ingeschat. Volgende begrippen werden gedefinieerd 
(Hofkens & Roosens 2001): 
• relictzones zijn gebieden van wisselende oppervlakte met een grote dichtheid aan punt- of 

lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones waarin de connectiviteit tussen de waardevolle 
landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. In deze zones 
zijn de landschappelijke structuren van bewoning, wegen, kavels of perceelsbeplanting van de 
traditionele landschappen op een herkenbare manier bewaard gebleven. Ze zijn bijgevolg rijk 
aan erfgoedwaarden en bezitten een relatief hoge landschappelijke gaafheid; 

• ankerplaatsen zijn waardevolle landschappen waar complexen bewaard zijn van gevarieerde 
erfgoedelementen (punt- of lijnelementen) die een genetische samenhang vertonen, d.w.z. ofwel 
én een ensemble vormen én gaaf zijn én representatief zijn ofwel uniek zijn. Dit zijn de 
landschappen van Vlaams belang die, vooral vanuit fysisch-geografisch, cultuurhistorisch en 
esthetisch gezichtspunt, beschermenswaardig zijn; 

• lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager zijn van een 
cultuurhistorische betekenis; 
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• puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke omgeving. Dit zijn niet 
alleen bouwkundige elementen, maar ook alle bijzondere landschapselementen.  

 
De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen geeft de regionale 
verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen in hun situatie van voor 
de grote veranderingen vanaf de 18de eeuw. De indeling steunt op zowel fysische en 
natuurlijke kenmerken zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke 
kenmerken zoals bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype.  
 
Het kanaal Leuven-Dijle en het Netekanaal zijn als lijnrelicten aangegeven in de 
landschapsatlas. Belangrijke ankerplaatsen zijn terug te vinden ten zuiden van het 
Netekanaal (Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel). In de onmiddellijke omgeving 
van het geïnventariseerde traject van het kanaal Brussel-Schelde zijn geen ankerplaatsen 
gevestigd. “Scheldepolders en het kasteel van Hingene” bevindt zich ten noordwesten van 
het kanaal Brussel-Schelde, “het Moer te Eikevliet” bevindt zich ten zuidwesten ervan. Het 
traject van het kanaal Leuven-Dijle bevindt zich in de ankerplaats “Zennegat en 
Battenbroek”. De relictzones, ankerplaatsen en traditionele landschappen in de omgeving 
van het Netekanaal, het kanaal Brussel-Schelde en het kanaal Leuven-Dijle zijn 
respectievelijk weergegeven in de figuren 17, 18 en 19. 
 

 
Figuur 17. Landschapsatlas voor het geïnventariseerde traject langs het Netekanaal (Onroerend Erfgoed 
2001 AGIV). 
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Figuur 18. Landschapsatlas voor het traject langs het kanaal Brussel-Schelde  Figuur 19. Landschapsatlas voor het traject langs het kanaal Leuven-Dijle 
(Onroerend Erfgoed 2001 AGIV).       (Onroerend Erfgoed 2001 AGIV). 
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3.6.2 Juridisch kader 
 
Het landschapsbeleid werd geregeld door de wet van 7 augustus 1931 en is vervangen door 
het decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996. Het decreet houdende 
maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen van 13 februari 2004 voegt een nieuw 
hoofdstuk toe aan het decreet betreffende de landschapszorg en betekent een belangrijke 
stap naar een vernieuwd landschapsbeleid. Een tweede spoor m.b.t. het beschermen van de 
landschappen wordt immers mogelijk. Naast de klassieke bescherming als landschap 
kunnen erfgoedlandschappen aangeduid worden in de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
Een landschap is een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van 
bebouwing en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang 
het resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen. Een 
landschap dat van algemeen belang is wegens zijn natuurwetenschappelijke, historische, 
esthetische of sociaal-culturele waarde, kan worden beschermd met inbegrip van een 
overgangszone die deze waarden van het landschap ondersteunt. Onder dit 
beschermingstatuut vallen ook de “historisch permanente graslanden”. Een historisch 
permanent grasland wordt gedefinieerd als een grasland gekenmerkt door het langdurig 
gebruik als graasweide, hooiland, wisselweide ofwel met cultuurhistorische waarde ofwel 
met een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu meestal wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van greppels, sloten, poelen, een uitgesproken 
microreliëf, bronnen en kwelzones (art. 3). Scheuren van een dergelijk grasland kan door 
deze bepaling worden verboden.  
 
De eigenaars, pachtwethouders, opstalhouders en vruchtgebruikers van een voorlopig of 
definitief beschermd landschap zijn verplicht door de nodige onderhouds- en 
instandhoudingsmaatregelen het in goede staat te houden, niet te ontsieren of te 
beschadigen (art. 14). Hieronder vallen o.a. (art. 4 in het besluit Vlaamse regering van 3 
juni 1997): 
• het in stand houden van houtige begroeiingen, 
• het onderhouden en in stand houden van lijn- en puntvormige kleine landschapselementen zoals, 

poelen, houtkanten, houtwallen, bomen, bomenrijen en hagen, 
• het onderhouden en in stand houden van grasland, schraalland en heide, 
• het onderhouden en in stand houden van aarden wallen, dijken, waterpartijen grachten en 

greppels voor zover deze bepalend zijn voor de waarden van het landschap. 
 
Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de ankerplaatsen, de meest waardevolle 
landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende erfgoedelementen 
(naast landschappelijke ook monumentale of archeologische) voorkomt. De aanduiding 
van ankerplaatsen gebeurt in 2 stappen: een voorlopige en een definitieve aanduiding. De 
aanduiding van ankerplaatsen op zich heeft geen rechtsgevolgen voor de burger. Na de 
definitieve aanduiding zijn er wel rechtsgevolgen voor de administratieve overheden. 
 
De aanduiding van de ankerplaatsen heeft tot doel de landschappelijke waarden en 
landschappelijke kenmerken van deze landschappen mee te laten spelen in het 
afwegingskader bij het opstellen van die ruimtelijke uitvoeringsplannen die geheel of 
gedeeltelijk in ankerplaatsen gelegen zijn. Bij de opmaak van een dergelijk RUP, worden 
de landschapswaarden en –kenmerken doorvertaald in stedenbouwkundige voorschriften. 
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Vanaf de opname in de ruimtelijke uitvoeringsplannen worden de ankerplaatsen 
erfgoedlandschappen genoemd.  
 
Een landschapstoets is voorzien in de wetgeving via: 
• art. 26 van het decreet van de landschapszorg: de administratieve overheid moet in al haar 

beslissingen die een ankerplaats nadelig kunnen beïnvloeden (1) voorkomen dat vermijdbare 
schade aan een typisch landschapskenmerk wordt veroorzaakt of (2) door schadebeperkende 
maatregelen te nemen, de betekenisvolle schade die aan de ankerplaats wordt aangebracht zo 
veel mogelijk beperken, en indien dit niet mogelijk is, te herstellen en te compenseren; 

• art. 29 van het decreet van de erfgoedlandschappen: de administratieve overheid mag geen 
werkzaamheden en handelingen ondernemen, noch toestemming of vergunning verlenen voor 
een activiteit die een erfgoedlandschap geheel of gedeeltelijk kan vernietigen of die een 
betekenisvolle schade kan veroorzaken aan de waarden en de typische landschapskenmerken 
ervan. 

 
De ankerplaats “Scheldepolders en kasteel van Hingene” in de omgeving van het 
geïnventariseerd traject van het kanaal Brussel-Schelde, en de ankerplaats “Zennegat-
Battenbroek” in de omgeving van het kanaal Leuven-Dijle werden definitief aangeduid 
door het ministerieel besluit van 25 juli 2008 (B.S. 1 september 2008). 
  
In de omgeving van het geïnventariseerd traject aan het Netekanaal komt het beschermd 
landschap “Dal van de Kleine Nete” voor (Fig. 20). Het traject van het kanaal Leuven-
Dijle bevindt zich in het bescherm landschap “Zennegat-Battenbroek” (Fig. 21). 
 

 
Figuur 20. Beschermde landschappen in de omgeving van het geïnventariseerd traject op het Netekanaal 
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Figuur 21. Beschermd landschap in de omgeving van het geïnventariseerd traject op het kanaal Leuven-Dijle
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4 Visie 
 

4.1 Doelstellingen 
 
Een van de beheerdoelstellingen is het verhogen van de soortenrijkdom. Om dit te 
bewerkstelligen wordt er gestreefd naar vrij lage, niet al te productieve en bloemenrijke 
vegetaties.  
Voor de beheerdoelstellingen dient er eveneens rekening gehouden te worden met de 
fauna-elementen. Om dit te realiseren is het van belang om een veelzijdig en rijk 
gestructureerd bermmilieu te ontwikkelen. De structuur van de vegetatie, zowel horizontaal 
(ontwikkeling van gradiëntsituaties) als verticaal (ontwikkeling van struweelvegetaties) 
blijkt een grotere invloed te hebben op de fauna dan de soortensamenstelling (Econnection 
2000). In dit opzicht is het behoud van ruigere stroken aangewezen. Het geïnventariseerde 
traject langsheen het Netekanaal biedt in dit opzicht heel wat mogelijkheden. Door de 
breedte van de bermen, het toelaten van spontane opslag en het niet maaien van de taluds is 
er reeds een grote structuurdiversiteit aanwezig. 
Door de smalle bermen van het kanaal Leuven-Dijle is een dergelijke aanpak niet 
mogelijk. Hier staat het streven naar weinig productieve en bloemenrijke bermen centraal. 
Bovendien geldt als harde randvoorwaarde het naleven van de veiligheidsvoorschriften. 
 

4.2 Streefbeelden 
 

4.2.1 Grazige vegetaties 
 
Van de 13 gedetermineerde vegetaties, zijn 7 onder te brengen bij de grazige vegetaties.  
Een belangrijk aandeel van deze vegetatietypen zijn reeds vrij lage en niet al te productieve 
vegetatietypen, waarvan de bloemenrijkdom in een aantal gevallen kan verbeterd worden. 
Voorbeelden hiervan zijn o.a. het Klein streepzaad-Duizendbladtype of het Vlasbekje-Sint 
Janskruidtype voor het kanaal Leuven-Dijle, het Grote wederik-Koninginnenkruidtype of 
het Schermhavikskruid-Vlasbekjetype voor het Netekanaal, het Moerasrolklaver-
Egelboterbloemtype voor het kanaal Brussel-Schelde. Een zeker percentage bestaat uit 
ruigtevegetaties zoals bv. het Zevenblad-Ridderzuringtype. Men dient er naar streven om 
dit type terug te dringen, al zal dit niet overal mogelijk zijn. Het aanpalend bodemgebruik  
is eveneens een bepalende factor. De bermen van het kanaal Leuven-Dijle grenzend aan 
een populierenbos zijn hier een voorbeeld van. Struweelvorming binnen dit type, zoals het 
geval voor het Netekanaal, vormt hier ook een belemmerende factor. Dit betekent echter 
niet noodzakelijk dat ze minder waardevol zijn, aangezien ze in deze context een 
meerwaarde betekenen voor fauna. In ruigtevegetaties zijn bv. waardplanten aanwezig 
zoals bramen en distels, die van belang zijn voor het behoud van bepaalde 
vlinderpopulaties (Landkaartje, Gehakkelde aurelia, Atalanta, Dagpauwoog, Kleine vos, 
Distelvlinder) (Aeolus 2008). De holle stengels van bramen zijn van belang als schuil- en 
nestgelegenheid voor ongewervelden (Bekker & De Vries 1992) 
Andere vegetatietypen zijn zeer specifieke en stabiele vegetatietypen, die een aangepast 
beheer vereisen voor hun behoud. Voorbeelden hiervan zijn het Ruig haarmos-
Zilverhavertype en het Biezeknoppen-Melkeppetype aan het kanaal Brussel-Schelde. 
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4.2.2 Beek- en Oevervegetaties 
 
Het aandeel beek- en oevervegetaties langsheen de bestudeerde trajecten zijn beperkt en/of 
slecht ontwikkeld ten gevolge van de bestaande oeverkenmerken. Aan de kanaalzijde zijn 
betonverstevigingen aanwezig, waardoor de vegetaties aan de waterlijn zich slechts 
fragmentarisch kunnen ontwikkelen. Langsheen de Molenbeek, die parallel loopt met de 
dijk van het Netekanaal, zijn de oevers te steil om de ontwikkelingskansen van de 
oevervegetatie te verhogen. 
Ontwikkelingskansen zijn er langs het kanaal Brussel-Schelde waar brede plasbermen 
werden aangelegd. Langs deze plasbermen is vooral rietontwikkeling mogelijk en vormen 
deze vegetatietypen bovendien een landschappelijke meerwaarde. 
Landinwaarts, ter hoogte van de parallelgrachten, wordt de vegetatie beïnvloed door het 
aangrenzend landgebruik met bestemming natuurreservaat.
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5 Inventarisatie 
 

5.1 Algemeen 
 

5.1.1 Kenmerken 
 
Het kanaal Leuven-Dijle werd gegraven tussen het Zennegat in Mechelen en de kanaalkom 
in Leuven. Het kanaal kan bevaren worden door schepen van Klasse II (600 ton), heeft een 
totale lengte van 30 km en een diepgang van 2,3 m. 
Het kanaal Brussel-Schelde vormt de verbinding tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de 
Zeeschelde aan de sluis van Wintam nabij de monding van de Rupel, is 27 km lang en 
heeft een breedte van gemiddeld 55 m met een diepgang van 5,3 tot 9 m. De haven van 
Brussel is bereikbaar voor zeeschepen tot 4500 ton en binnenschepen (duwvaartkonvooien) 
tot 9000 ton (Klasse VI). 
Het Netekanaal verbindt het Albertkanaal bij Viersel met het bevaarbare deel van de Nete, 
stroomafwaarts van Lier bij Duffel, die even verderop in de Rupel uitmondt. Het kanaal is 
bevaarbaar voor schepen tot 1.350 ton (Klasse IV), heeft een lengte van 15 km en een 
diepgang van 2,5 m. 
 

5.1.2 Oeververdedigingstype 
 
Voor alle geïnventariseerde trajecten zijn alle dijken langs de kanaalzijde voorzien van 
betonkespen met betonplaten. Enkel het kanaal Brussel-Schelde vormt hier een 
uitzondering op door de aanwezigheid van natuurvriendelijke oevers, zijnde plasbermen 
met vooroevers bestaande uit stortstenen, over een lengte van 650m. 
Door de aanwezigheid van overwegend harde materialen, zijn de structuurkenmerken 
slecht en kan de oevervegetatie zich maar in beperkte mate ontwikkelen. 
 

5.1.3 Dijken 
 
De geïnventariseerde trajecten worden gekenmerkt door vrij brede stroken zowel aan 
landzijde als aan kanaalzijde van het jaagpad. Het traject aan het kanaal Leuven-Dijle 
vormt hier een uitzondering op, het heeft aan de kanaalzijde van het jaagpad bijzonder 
smalle bermen van gemiddeld 1m breed. De landzijde van het jaagpad vormt de overgang 
met een bos en heeft een maaibreedte van 8m. 
Het kanaal Brussel-Schelde heeft aan kanaalzijde oeverstroken tussen 4 à 8m breed. Ter 
hoogte van de plasbermen is het talud 5m breed en gaat geleidelijk over naar een brede, 
vlakke berm. Voorbij de plasberm kan de grazige strook aan de kanaalzijde onderverdeeld 
worden in een vochtige strook aan de waterlijn van 4 à 8m breed en een droge strook van 4 
à 7 m breed die aan het jaagpad grenst. 
Het jaagpad aan het traject van het Netekanaal heeft een talud van ongeveer 6m breed aan 
de kanaalzijde en ter hoogte van de Molenbeek, voor de samenvloeiing met de Kleine 
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Nete. Aan kanaalzijde is de kruin ongeveer 4m breed, aan landzijde bereikt de kruin op 
sommige plaatsen breedtes van meer dan 10m. 
 
 

5.2 Vegetatie 

5.2.1 Methode 

5.2.1.1 Veldwerk 
 
Het veldwerk werd tijdens de maand juni uitgevoerd. Op stafkaarten werden alle 
vegetatietypen naar homogeniteit afgebakend en opgaande vegetaties werden opgetekend. 
Voor alle clusters van homogene vegetaties werden alle voorkomende soorten met 
abundantie (volgens  Tansley 1946) genoteerd.  
Daarnaast werden bijkomende aantekeningen gemaakt met betrekking tot de breedte van 
de berm, het oeververdedigingstype, mogelijke vastgestelde knelpunten, gebruik van 
aanpalende gronden, mogelijke hindernissen onder de vorm van verkeersmeubilair of 
vangrails. 
 

5.2.1.2 Verwerking 
 
Aan de hand van de kenmerkende plantensoorten en hun voorkomen werd het type 
bermvegetatie bepaald en werd een beheermodel opgesteld (Zwaenepoel 1998). 
De vegetatietypes werden op kaart aangebracht. De vegetatiekaart werd naar een 
beheerkaart vertaald waar stroken met een eenvormig beheer aangeduid werden. 
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5.2.2 Resultaten en analyse 
 
In totaal werden 181 plantensoorten gedetermineerd, waarvan een aantal Rode 
Lijstsoorten. Aan het kanaal Brussel-Schelde komen Rietorchis (zeldzaam) (Foto 1), 
Dwergviltkruid (kwetsbaar) en Knolboterbloem (achteruitgaand) voor. In de omgeving van 
het Netekanaal is Waterdrieblad aanwezig (kwetsbaar) (Van Landuyt et al. 2006). 
 

 
Foto 1. Rietorchis in de omgeving van het kanaal Brussel-Schelde 
 
Van de 37 bermtypes uit de bermtypologie werden 13 types in de 3 geïnventariseerde 
trajecten gedetermineerd (Tabel 2). 
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Tabel 2. Geïnventariseerde vegetatietypes met het beste beheer om dit type om te vormen of  te behouden en 
de ligging van de geïnventariseerde types (KLD: kanaal Leuven-Dijle, NK: Netekanaal, ZK: kanaal Brussel-
Schelde) 

Vegetatietype Beheertype Locatie 
Witte klaver-Engels raaigrastype 2 x maaien per jaar, half mei en eind 

september 
KLD 

Zevenblad-Ridderzuringtype 2 x maaien per jaar, half mei en eind 
september 

KLD, 
NK 

Klein streepzaad-Duizendbladtype 2 x maaien per jaar, half mei en eind 
september 

KLD 

Harig wilgenroosje-Riettype nietsdoen NK, ZK 
Grote wederik-
Koninginnenkruidtype 

nietsdoen of 1 x maaien eind september NK, ZK 

Liesgras-Rietgrastype nietsdoen NK, ZK 
Vlasbekje-Sint Janskruidtype 1 x maaien, eind september NK, ZK 
Reuzenbalsamientype 3 x maaien, vanaf juni NK 
Schermhavikskruid-Vlasbekjetype 1 x maaien, eind september NK 
Ruig haarmos-Zilverhavertype 1 x maaien, eind september ZK 
Biezeknoppen-Melkeppetype 1 x maaien, eind september ZK 
Oeverzegge-Watermunttype nietsdoen ZK 
Moerasrolklaver-
Egelboterbloemtype 

1 x maaien, eind september ZK 
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5.2.2.1 Kanaal Leuven-Dijle 
 
Overwegend komt langs deze kanaalstrook het Zevenblad-Ridderzuringtype voor. Op iets 
minder voedselrijke fragmenten aan de kanaalzijde komen het Klein streepzaad-
Duizendbladtype en de Witte klaver-Engels raaigrastype voor. Deze vegetaties zijn relatief 
soortenarm ten gevolge van nutriëntenaanrijking (Kaart 1; Kaart 2; Foto 2). 
 

 
Foto 2. Gemaaide bermen langs het kanaal Leuven-Dijle 
 
Zevenblad-Ridderzuringtype 
Bermtype 
Dit is een soortenarm, zeer productief bermtype dat in dit geval voedselrijke bermen 
kenmerkt. De bermen worden geklepeld voor de toegelaten datum van 15 juni en het 
maaisel wordt niet opgeruimd. Bovendien worden de bermen door de aangrenzende 
populierenbossen sterk beïnvloed door beschaduwing en bladval. Kenmerkende soorten die 
langs het kanaal Leuven-Dijle voorkomen, zijn Kruipende boterbloem, Groot hoefblad, 
Glanshaver en Gestreepte witbol. 
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Doelstellingen 
De doelstelling voor dit type is om het te laten evolueren naar bloemenrijkere, minder 
productieve vegetaties, zoals bv. het Klein streepzaad-Gewoon duizendbladtype dat op 
bepaalde fragmenten langs het kanaal voorkomt. 
 
Beheer 
Het beheer wordt gericht op het verschralen van de bermen. Twee maal hooien in juni en 
september is de beste beheermaatregel. Om sneller te verschralen kan er geopteerd worden 
om de eerste jaren vroeger te maaien (half mei en september). 
 

 
Het belangrijkste vegetatietype van het traject aan het kanaal Leuven-Dijle is Zevenblad-Ridderzuring 
 
Witte klaver-Engels raaigrastype 
Bermtype 
Engels raaigras is hier de meest frequente dominant. Witte klaver is ook een van de meest 
typische soorten. Andere soorten zoals Gewoon duizendblad, Fioringras, Glanshaver, 
Kweek, Klein streepzaad, Klein kaasjeskruid, Vogelwikke, Jakobskruiskruid, komen 
sporadisch voor.  
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Doelstellingen 
De dominantie van Engels raaigras gaat ten koste van de bloemrijkdom, waardoor het 
beheer best gericht kan worden op het onderdrukken van deze soort. Het type zou kunnen 
evolueren naar Klein streepzaad-Gewoon duizendbladtype. 
 
Beheer 
Het is aan te bevelen om vroeger te maaien dan door het bermbesluit wordt toegelaten (half 
mei). Een tweede maaibeurt kan eind september uitgevoerd worden. 
 
Klein streepzaad-Duizendbladtype 
Bermtype 
Kenmerkende soorten zijn Klein streepzaad, Gewoon duizendblad, Rood zwenkgras, 
Engels raaigras en Ringelwikke.  
 
Doelstellingen  
Deze bloemenrijke bermen kunnen een doelstelling vormen naar het type berm dat men 
langs de smalle bermen van het kanaal beoogt. Door maaibeheer is een evolutie naar het 
Scherpe boterbloem-Rode klavertype, het Schermhavikskruid-Vlasbekjetype of het 
Vlasbekje-Sint Janskruidtype wel mogelijk. 
 
Beheer 
Door de hoge productiviteit van dit type wordt aangeraden om te maaien half mei en eind 
september.  
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5.2.2.2 Netekanaal 
 
Langsheen het bestudeerd traject is Grote wederik-Koninginnenkruid het meest 
voorkomende vegetatietype op het talud en aan de waterlijn. Op de kruin wordt het 
Vlasbekje-Sint Janskruidtype het best vertegenwoordigd. Verder komen volgende types 
voor: Klein streepzaad-Duizendbladtype, Schermhavikskruid-Vlasbekjetype, Witte klaver-
Engels raaigrastype (Foto 3). 
Op het talud en aan de waterlijn komen nog andere types voor zoals het Harig-
Wilgenroosje-Riettype en het Liesgras-Rietgrastype (Kaart 3; Kaart 4). 
 

 
Foto 3. Gemaaide bermen aan het Netekanaal 
 
Grote wederik-Koninginnenkruidtype 
Bermtype 
De belangrijkste kensoorten zijn Grote wederik, Koninginnenkruid en Wolfspoot.  
Dit vegetatietype heeft een relatief lage bloemenrijkdom, waarvoor soorten zoals 
Moerasandoorn, Moerasspirea, Echte valeriaan, Gele lis, Moerasrolklaver, Grote 
kattenstaart, Vogelwikke, Ringelwikke, Jakobskruiskruid, Kleine bevernel, 
Koninginnenkruid, Gewone smeerwortel, Harig wilgenroosje, verantwoordelijk zijn.  
Soorten zoals Grote brandnetel, Kluwenzuring, braam, Liesgras, Harig wilgenroosje, 
Boerenwormkruid, Fluitenkruid, Gestreepte witbol, Heermoes duiden echter op 
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ontwikkeling van ruigtevegetatie en wijzen op lichte verruigings- en 
ruderalisatieprocessen.  
 
Doelstellingen 
Om de bloemenrijkdom te behouden en de verruigingsprocessen tegen te gaan, wordt 
voorgesteld om jaarlijks eind september-begin oktober te maaien.  
 
Beheer 
Aangezien het aandeel struwelen, bomen en struiken, binnen dit type relatief hoog is, blijkt 
nietsdoen in de praktijk de meest aangewezen beheermaatregel. 
 
Vlasbekje-Sint Janskruidtype 
Bermtype 
Typische soorten van dit type zijn Gewone glanshaver, Rood zwenkgras, Gewoon 
struisgras, Heermoes, Boerenwormkruid, Asperge en Kruipende boterbloem, Zachte dravik 
en Bijvoet. Peen, Bijvoet, Klein streepzaad, Bijvoet, Sint Janskruid, Kruipende boterbloem 
en Voederwikke en hebben het grootste aandeel in het bloeiaspect. 
 
Doelstellingen 
Bij verschraling zou het bekomen van het Schermhavikskruid-Vlasbekjetype of het Klein 
streepzaad-Duizendbladtype eventueel mogelijk kunnen zijn, aangezien beide types in het 
gebied aanwezig zijn. Vele differentiërende soorten uit deze schralere types beschikken 
over een permanente zaadvoorraad in de bodem. Om deze zaadvoorraden tot kieming te 
brengen is plaggen echter aangewezen. 
 
Beheer 
Aangezien dit vegetatietype een hoog percentage laatbloeiers bezitten, is het aangewezen 
om vanaf eind september te maaien. 
 
Witte klaver-Engels raaigrastype 
Bermtype 
In dit bermtype zijn Engels raaigras en Kruipende boterbloem de aspectbepalende soorten. 
Gewone glanshaver, Smalle weegbree, Kruipende boterbloem, Rode klaver en Gewone 
paardenbloem zijn tevens veel voorkomende soorten. 
 
Doelstellingen 
De dominantie van Engels raaigras gaat ten koste van bloemrijke bermen, waardoor het 
beheer best gericht wordt op het onderdrukken van deze soort. Het type zou kunnen 
evolueren naar Klein streepzaad-Gewoon duizendbladtype. 
 
Beheer 
Het is aanbevolen om vroeger te maaien dan door het bermbesluit wordt toegelaten (half 
mei). Een tweede maaibeurt kan eind september uitgevoerd worden. 
 
Liesgras-Rietgrastype 
Bermtype 
Dit bermtype is zowel aan de waterkant als op de helling terug te vinden en komt voor op 
voedselrijke bodems, maar vooral de slechte waterkwaliteit is bepalend voor het 
instandhouden van het type. Soorten zoals Gewone glanshaver, Gestreepte witbol, 
Rietgras, Riet en grote brandnetel komen preferentieel voor op hellingen. Meer 
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waterlijngebonden soorten zijn Gele lis, Moerasrolklaver, Grote kattenstaart, 
Waterdrieblad, Watermunt, Waterzuring, Moerasvergeet-me-nietje, Moerasandoorn, Gele 
waterkers (Foto 4).  
 
Doelstellingen 
Wil men het bloeiaspect verhogen, dan kan het beheer gericht worden op Gewone 
engelwortel, Vogelwikke, Grote kattenstaart, Waterzuring, Gewone berenklauw,…, met 
een maaibeurt eind september.  
 
Beheer 
Aangezien het aandeel struwelen, bomen en struiken, binnen dit type relatief hoog is, blijkt 
nietsdoen in de praktijk de meest aangewezen beheermaatregel. 
 

 
Foto 4. Rietgras-Liesgrastype op het talud van het Netekanaal 
 
Harig wilgenroosje-Riettype 
Bermtype 
Net zoals het vorig type komt het Harig wilgenroosje-Riettype voor op voedselrijke 
bodems met een hoge strooiselbedekking. De soorten die hiertoe het meest bijdragen zijn 
Harig wilgenroosje, Riet, Koninginnenkruid, Grote brandnetel. Haagwinde is een 
strooiselindicator. 
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Doelstellingen 
De grootste knelpunten die het verbeteren van de soortendiversiteit tegengaan is de 
afzetting van baggermateriaal, het schonen van sloten en de waterkwaliteit. 
 
Beheer 
Aangezien het maaibeheer ondergeschikt is aan andere invloeden die de soortendiversiteit 
beïnvloeden, is nietsdoen de meest aangewezen beheermaatregel. 
 
Zevenblad-Ridderzuringtype 
Bermtype 
Dit bermtype komt langsheen de bestudeerde kanaalstrook slechts beperkt voor. De 
dominerende soorten zijn Gewone glanshaver, Kropaar, Gestreepte witbol, Ridderzuring, 
Grote brandnetel (Foto 5). 
 
Doelstellingen 
Dit type kan men laten evolueren naar bloemenrijkere, minder productieve vegetaties zoals 
het Klein streepzaad-Duizendbladtype of het Vlasbekje-Sint Janskruidtype. 
 
Beheer 
Het beheer wordt gericht op het verschralen van de bermen. Twee maal hooien in juni en 
september is de beste beheermaatregel. Om sneller te verschralen kan er geopteerd worden 
om de eerste jaren vroeger te maaien (half mei en september). 
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Foto 5. Zevenblad-Ridderzuringtype op een taludsegment van het Netekanaal 
 
Klein streepzaad- Duizendbladtype 
Bermtype 
Dit type komt voornamelijk tot ontwikkeling op zandleembodems. De kenmerkende 
soorten zijn Klein streepzaad, Gewoon duizendblad, Rood zwenkgras, Gewoon struisgras. 
Daarnaast worden ook Gewone glanshaver, Gewone brunel, Kruipende boterbloem, Witte 
klaver, Rode klaver en Hondsdraf in hoge bedekkingen of frequent aantreffen. 
 
Doelstellingen 
Door maaibeheer is evolutie naar het Schermhavikskruid-Vlasbekjetype of het Vlasbekje-
Sint Janskruidtype mogelijk. 
 
Beheer 
Gezien de hoge productiviteit van dit type, wordt aangeraden om half mei en eind 
september te maaien. 
 
Schermhavikskruid-Vlasbekjetype 
Bermtype 
Glanshaver, Gewoon struisgras, Rood zwenkgras en Gestreepte witbol zijn de grassoorten 
die voor dit type aspectbepalend zijn in het gebied. Andere soorten met een hoge 
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bedekking zijn Gewoon knoopkruid, Ringelwikke, Herfstleeuwentand, Gewone rolklaver, 
Smalle weegbree, Kleine klaver, Rode klaver. 
 
Doelstellingen 
Door het uitgesproken bloeiaspect, die het gevolg is van de soortenrijkdom, wordt het 
aangeraden dit type te behouden en verder te ontwikkelen. 
 
Beheer 
Het is voldoende om een maal per jaar te maaien, eind september 
 
Reuzenbalsamientype 
Bermtype 
Dit type is soortenarm en wordt bijna uitsluitend gedomineerd door Reuzenbasamien (Foto 
6). 
 
Doelstellingen 
Aangezien Reuzenbalsamien als invasieve exoot kan bestempeld worden is een actieve 
bestrijding aangewezen 
 
Beheer 
Het is aangewezen om een intensief maaibeheer te volgen. De planten worden zo dicht 
mogelijk bij de bodem gemaaid tijdens de bloeiperiode (2e helft van juni). Deze eerste 
maaibeurt wordt gevolgd door een 2e en 3e maaibeurt met drie weken interval. Op deze 
manier worden de individuen die zich hebben kunnen regenereren door wortelvormig op 
de knopen van de stengels, opnieuw gemaaid. Belangrijk is dat de planten voor 
zaadvorming worden gemaaid. Aangezien de zaden in grote aantallen worden 
geproduceerd en voor langere tijd in de bodem een zaadbank vormen (een 3-tal jaar), dient 
dit beheer verschillende opeenvolgende jaren gevolgd te worden. De derde maaibeurt 
wordt dan wel facultatief (Delbart & Pieret 2009). 
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Foto 6. Reuzenbalsamien langs de oevers van de Kleine Nete 
 



 55 

5.2.2.3 Kanaal Brussel-Schelde 
 
De kanaalbermen zijn allen verstevigd met beton op uitzondering van een strook van 
ongeveer 650m waar plasbermen werden aangelegd. De vegetatie langsheen de 
betonoevers vertoont geen affiniteit met het kanaal, behalve een strook van 4m breed aan 
de kanaalzijde die een vochtiger karakter vertoont (Foto 7). De bermen worden 
voornamelijk gekarakteriseerd door zure bodems met plaatselijk kalkrijke aanrijkingen. 
De kruinvegetaties, zowel aan water- als landzijde, worden hoofdzakelijk 
vertegenwoordigd door Ruig haarmos-Zilverhavertype. De taludvegetaties en de vegetaties 
aan de waterlijn worden vertegenwoordigd door het Biezenknoppen-Melkeppetype. De 
plasbermen worden gekenmerkt door het Oeverzegge-Watermunttype, het Harig 
wilgenroosje-Riettype en het Rietgras-Liesgrastype. 
Verder komen volgende vegetatietypes sporadisch voor: het Grote wederik-
Koninginnenkruidtype, het Moerasrolklaver-Egelboterbloemtype en het Vlasbekje-Sint 
Janskruidtype. 
 

 
Foto 7. Het traject van het kanaal Brussel-Schelde wordt gekenmerkt door brede bermen met voornamelijk 
voedselarme vegetatietypen 
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Ruig haarmos-Zilverhavertype 
Bermtype 
Kenmerkende soorten van deze gemeenschap zijn Vroege haver, Gewimperd 
baardlanggras, Hazenpootje, Dwergviltkruid, Fijn schapengras, Zandhoornbloem, 
Schapenzuring, bekermos Cladonia sp. Langs het kanaal Brussel-Schelde komen ook nog 
soorten voor zoals Zandmuur, Veelbloemige veldbies, Duinriet, Kleine leeuwentand, 
Koningskaars, Echt duizendguldenkruid. Dit type komt op kalkarm zand voor (Foto 8 en 
9). 
 
Doelstellingen 
Aangezien dit vegetatietype geografisch beperkt voorkomt, dient dit type maximaal 
behouden te blijven. Gevoelige soorten zoals Dwergviltkruid, Vroege haver en 
Zandhoornbloem hebben beperkte verspreidingsmogelijkheden en worden dan ook snel 
bedreigd bij een verkeerd beheer. 
 
Beheer 
Het maaibeheer gebeurt het best, maximaal een maal per jaar in september of oktober. 
 

 
Foto 8. Het Ruig haarmos-Zilverhavertype langs het kanaal Brussel-Schelde 
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Foto 9. Een detailbeeld van het Ruig haarmos-Zilverhavertpe met o.a. Dwergviltkruid, Gewone ooiebaarsbek 
en Zandmuur 
 
Biezeknoppen-Melkeppetype 
Bermtype 
Gewoon reukgras en Biezeknoppen zijn de meest typische soorten langsheen het kanaal 
Brussel-Schelde. Duinriet en Gestreepte witbol zijn vaak voorkomende dominanten of 
subdominanten. 
Dit type komt voor op vochtige, voedselarme bodem op zand of lemig zand. De 
aanwezigheid van Biezeknoppen, Pitrus, Kleine leeuwentand, Moerasrolklaver, 
Veelbloemige veldbies, Duinriet, wijzen op een wisselende grondwaterstand (Foto 10).  
 
Doelstellingen 
Om verruiging en boomopslag te vermijden is het aangewezen om te maaien. Ook soorten 
zoals Tijmereprijs, Grote wederik en Echt duizendguldenkruid gedijen het best bij een late 
maaibeurt. 
 
Beheer 
Het maaibeheer gebeurt het best, maximaal een maal per jaar in september of oktober. 
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Foto 10. Het Biezeknoppen-Melkeppetype met op deze locatie het dominerend aspect van Duinriet 
 
Grote wederik-Koninginnenkruidtype 
Bermtype 
Langsheen het kanaal Brussel-Schelde zijn Koninginnenkruid en Grote wederik de meest 
kenmerkende soorten. In het type kan een floristische gradiënt onderscheiden worden van 
voedselarm omstandigheden (kenmerkende soorten zijn Duinriet, Grote wederik, 
Biezeknoppen) naar voedselrijke omstandigheden (kenmerkende soorten zijn Riet, 
Kruipende boterbloem, Gestreepte witbol. Duinriet, Valse voszegge, Kruipende 
boterbloem, Biezeknoppen, Pitrus, Grote wederik, Riet en Geoorde wilg indiceren 
wisselende waterstanden. Net als het Biezeknoppen-Melkeppetype komt deze 
gemeenschap voor op zand of lemige zandbodem voor. 
 
Doelstellingen 
Het type kent een relatief grote bloemenrijkdom maar wijst ook op verruigings- en 
ruderalisatieprocessen.  
 
Beheer 
Als algemene beheermaatregel wordt voorgesteld om jaarlijks te maaien eind september. 
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Moerasrolklaver-Egelboterbloemtype 
Bermtype 
Kenmerkende soorten voor dit bermtype zijn Moerasrolklaver, Heelblaadjes, Ruige zegge, 
Gestreepte witbol, Gewoon reukgras, Rood zwenkgras en Lidrus. Dit type komt op zand- 
of lemige zandbodem voor (Foto 11). 
 
Doelstellingen 
Om dit vegetatietype in stand te houden wordt er gestreefd naar het behoud van onbemest 
aangrenzend grasland. Om het bloeiaspect te behouden met Moerasrolklaver, Grote 
kattenstaart, Heelblaadjes en Gevlekte orchis mag ten vroegste in september gemaaid 
worden 
 
Beheer 
Als beheer volstaat eenmaal maaien, eind september. 

 
Foto 11. Het moerasrolklever-Egelboterbloemtype met o.a. Ruige zegge, Moerasrolklaver en  gestreepte 
witbol 
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Vlasbekje-Sint Janskruidtype 
Bermtype 
De meest voorkomende soorten in dit type zijn Gewone glanshaver, Rood zwenkgras, Sint-
Janskruid, Kruipende boterbloem en Ringelwikke. Dit type berm komt voor op de 
overgang tussen zand en leem.  
 
Doelstellingen 
Om het type optimaal te behouden moet er rekening gehouden worden met de laatbloeiers. 
Dit zijn o.a. Gewoon duizendblad, Sint-Janskruid, Schermhavikskruid, Kleine 
leeuwentand. 
 
Beheer 
Om dit bermtype optimaal te behouden wordt aangeraden om jaarlijks te maaien, eind 
september. 
 
Oeverzegge-Watermunttype 
Bermtype 
Dit bermtype komt voornamelijk voor langs de waterlijn aan kanaalzijde. Riet en 
Oeverzegge zijn aspectbepalend voor dit type. Het is een soortenarm bermtype waar 
soorten zoals Koninginnenkruid, Valse voszegge, Gewone engelwortel, Gele lis, braam, 
Harig wilgenroosje, Grote wederik, Duinriet, Gewone smeerwortel, Haagwinde, 
Heelblaadjes nog frequent voorkomen (Foto 12). 
 
Doelstellingen 
Het behoud van dit vegetatietype is belangrijk om de erosie van de oever tegen te gaan. De 
aanwezige soorten vormen eveneens uitstekende uitstapplaatsen voor ongewervelden. 
 
Beheer 
Nietsdoen is voor dit type de meest gebruikelijke beheermaatregel. 
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Foto 12. Oeverzegge-Watermunttype met Riet als dominerende soort. Andere waar te nemen soorten zijn o.a. 
Koninginnenkruid, Heelblaadjes, Haagwinde en Grote kattenstaart. 
 
Harig wilgenroosje-Riettype 
Bermtype 
Net als het Oeverzegge-Watermunttype, is het Harig wilgenroosje-Riettype een 
soortenarme vegetatie die langs de waterlijn voorkomt. Kenmerkende soorten voor dit type 
langs het kanaal Brussel-Schelde, zijn Riet, Harig wilgenroosje, Glanshaver, Grote 
brandnetel, Kleefkruid, Koninginnenkruid, braam en Haagwinde.  
Dit bermtype komt voor langs de waterlijn aan kanaalzijde. 
 
Doelstellingen 
De grootste knelpunten die het verbeteren van de soortendiversiteit tegengaan is de 
afzetting van baggermateriaal, het schonen van sloten en de waterkwaliteit. 
 
Beheer 
Aangezien het maaibeheer ondergeschikt is aan andere factoren die de soortendiversiteit 
beïnvloeden, is nietsdoen de meest aangewezen beheermaatregel. 
 
Liesgras-Rietgrastype 
Bermtype 
Dit bermtype komt langs de waterlijn aan kanaalzijde en doorgaans op alle types bodem 
voor. Aspectbepalend voor dit traject, zijn Grote brandnetel, Valse voszegge en Gewone 
egelwortel. De aanwezige kensoorten zijn Grote kattenstaart, Harig wilgenroosje, Gele lis, 
Moerasspirea, Gewone smeerwortel, Grote engelwortel. 
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Doelstellingen 
De grootste knelpunten die het verbeteren van de soortendiversiteit tegengaan is de 
afzetting van baggermateriaal, het schonen van sloten en de waterkwaliteit. 
 
Beheer 
Aangezien het maaibeheer ondergeschikt is aan andere factoren die de soortendiversiteit 
beïnvloeden, is nietsdoen de meest aangewezen beheermaatregel. 
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5.2.2.4 Bespreking van de voorkomende boom- en struikvegetaties 
 
Aanplantingen 
Langsheen de geïnventariseerde trajecten komen er enkel aanplantingen voor ter hoogte 
van de plasbermen aan het kanaal Brussel-Schelde. Dit is meteen ook de enige opgaande 
vegetatie langs dit kanaal. Er werden soorten aangeplant zoals Katwilg, Gele bindwilg 
(Salix x rubens), Grauwe wilg, Schietwilg, Zwarte els, Ruwe berk. De beplantingen zijn 4 
à 8 m hoog. 
 
Struwelen 
Langs het Netekanaal komt er spontane struikontwikkeling voor. De bomen en struwelen 
bezitten gemengde leeftijdsklassen. Het dichtst bij de waterlijn treft men enkel 
zachthoutsoorten aan zoals Katwilg, Schietwilg, Grauwe wilg, Geoorde wilg en talrijke 
hybriden. Hogerop de berm komen soorten voor zoals Gewone esdoorn, Zwarte els, Ruwe 
berk, Tamme kastanje, Okkernoot, Es, Zoete kers, Zomereik, Boswilg, in mindere mate 
ook Sporkehout, en Amandelwilg (Foto 13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13. Struwelen langs het 
Netekanaal met o.a. Gewone 
esdoorn, Grauwe wilg en 
Boswilg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 64 

Struwelen hebben een ecologisch belang door hun functie als nestplaats voor 
struweelvogels. Ze vormen ook een beschutting voor watervogels. De in het water 
hangende takken zijn een geschikte schuilplaats voor vissen en kunnen benut worden als 
broedplaats door oever- en watervogels. Amfibieën en vissen zetten er hun eieren op af. 
Struwelen brengen structuur en gradiënten aan in de vegetatie. Heel wat vlindersoorten, 
kleine zoogdieren hebben nood aan dergelijke vegetatieovergangen (mantel-
zoomvegetaties) (Aeolus 2008; Bekker & De Vries 1992). 
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5.3 Fauna 
 
Deze inventarisatiegegevens zijn slechts fragmentarisch en het resultaat van toevallige 
waarnemingen tijdens de floristische inventarisatie. 
De aanwezigheid van Kleine karekiet werd vastgesteld aan het kanaal Brussel-Schelde en 
aan het Netekanaal. In de struwelen werd tevens Bosrietzanger waargenomen. De 
ongemaaide taluds dienen als refugium voor Patrijs (Foto 14). 
 

 
Foto 14. Jonge Patrijzen zoeken hun toevlucht in de niet gemaaide delen van de berm 
 
Wat de invertebratenfauna betreft werden er vooral langs het kanaal Brussel-Schelde 
vlinders in grote hoeveelheden waargenomen. Doordat het veldwerk vooral toegespitst 
werd op vegetaties werden slechts een beperkt aantal soorten gedetermineerd nl. Atalanta, 
Distelvlinder, Jakobsvlinder, Hooibeestje, Klein geaderd witje, Bruin en Bont zandoogje. 
Ondanks een paar minder zonnige dagen tijdens het veldwerk langs het Netekanaal, werd 
eveneens Icarusblauwtje waargenomen (Foto 15). 
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Foto 15. Icarusblauwtje op Veldlathyrus 
 
Waterjuffers werden waargenomen langs het Netekanaal en het kanaal Brussel-Schelde. 
Langs het Netekanaal werd de aanwezigheid van Weidebeekjuffer en Lantaarntje 
vastgesteld. Deze laatste soort werd ook aan het kanaal Brussel-Schelde waargenomen. 
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5.4 Gevoerde beheer 
 
Sinds enkele jaren wordt het maaibeheer van de dijken op ecologische wijze uitgevoerd, nl. 
twee maal maaien per jaar met afvoer van het maaisel. 
Langs het kanaal Leuven-Dijle worden deze werkzaamheden uitgevoerd met klepelmaaier. 
De maaidata worden evenwel niet gerespecteerd en de maaibeurt had reeds 10 dagen voor 
de wettelijke maaidatum van 15 juni plaatsgevonden. Het maaisel blijft langer liggen dan 
de wettelijke 10 dagen waardoor het maaisel op de bermen rot en een hinder vormt voor 
voetgangers en fietsers omdat de dijk bezaaid is met maaisel (Foto 16). Klepelmaaiers 
vormen bovendien fijn maaisel dat niet voldoende kan weggehaald worden. Door deze 
handelswijze en rekening houdende met de voedselrijkdom van de bermen, zal men in de 
toekomst geen verschraling van de vegetatie mogen verwachten. 
 

  
Foto 16. Maaisel op de dijk van het kanaal Leuven-Dijle 
 
Langs het Netekanaal worden de bermen gemaaid met een maaibalk (Foto 17). Het maaisel 
wordt niet onmiddellijk afgevoerd, maar de termijn van de voorzien wettelijke 10 dagen 
wordt wel gerespecteerd. 
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Foto 17. De bermen van het Netekanaal worden gemaaid met maaibalk 
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6 Beheermaatregelen 
 

6.2 ‘Niets doen’ 
 
Onder beheer worden de handelingen verstaan die nodig zijn om de vooropgestelde 
doelstellingen te bereiken (Econnection 2000). Dit kunnen actieve handelingen zijn, maar 
ook “niets doen” valt onder dit begrip. Dit betekent dat de vegetatie- en bermstructuur 
ongemoeid blijft en de vegetatie een eigen dynamiek en evolutie kent. Indien bermen al 
onderhevig zijn aan een beheer, kan dit verstoringen met zich meebrengen (Verlinden 
1985). Een aantal soorten zoals Grote brandnetel, Glanshaver, Groot hoefblad, zullen zich 
verder uitbreiden door toename van het humus- en strooiselgehalte in de bodem. Het 
dominerend karakter van deze soorten zal de kiemingskans van minder concurrerende 
soorten verkleinen (Grime 2001). 
In bepaalde omstandigheden, zoals bij struweelvorming en in voedselarme 
omstandigheden, is deze methode aangewezen omwille van de fauna en het verhogen van 
de structuurdifferentiatie. 
 

6.3 Maaien en afvoeren van het maaisel 
 

6.3.1 Doelstellingen 
 
Deze maatregel heeft tot doel om bepaalde graslandvegetaties in stand te houden of de 
bodem te verschralen. Door een vermindering van de biomassaproductie en een verlaging 
van de nutriëntenbeschikbaarheid zal de vegetatiestructuur veranderen. Het maaien leidt tot 
snelle afname van de bovengrondse biomassa (Oomes 1990; Olff & Bakker 1991), dikwijls 
zonder significante afname van de beschikbare nutriënten in de bodem (Schaffers et al. 
1998; van de Haterd et al. 2009). De verarming van de bodem lijkt zich enkel op langere 
termijn voor te doen (Verlinden 1985). Na 5 jaar maaien met verwijderen van maaisel 
blijkt er weinig verandering op te treden op niveau van de bodemstikstofkarakteristieken 
(Maron & Jefferies 2001). De verwachte resultaten kunnen bovendien gehypothekeerd 
worden door externe factoren zoals luchtdepositie, inwaai van meststoffen en bladval 
(Haterd et al. 2009). Bovendien creëert het maaien met afvoer van het maaisel meestal een 
grotere soortendiversiteit (Wahlman & Milberg 2002; van de Haterd et al. 2009). Minder 
dominante soorten kunnen gemakkelijker regenereren door het verminderen van de 
biomassa- en zaadproductie van de dominante soorten en hierdoor in te werken op de 
competitieve interactie tussen soorten (Maron & Jefferies 2001). 
Het maaibeheer moet erop gericht zijn om de structuurverschillen in de vegetatie te 
handhaven of te ontwikkelen. Ongewervelden zijn in het algemeen gebaat bij overgangen 
tussen diverse vegetatietypen. Zo vormen ruigten en bloeiende kruidenrijke vegetaties 
dicht bij elkaar een geschikte combinatie voor veel dieren doordat er voedsel-, schuil- en 
nestgelegenheid geboden wordt (Bekker & De Vries 1992). 
Kleine zoogdieren hebben een voorkeur voor afwisseling in dikte van de strooisellaag. Dit 
kan binnen het bermbeheer gerealiseerd worden door op bepaalde vaste plaatsen een hoop 
maaisel te laten liggen (Bekker & De Vries 1992). 
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6.3.2 Maaifrequentie en maaiperiode 
 
De maaiperiode is bepalend voor de floristische samenstelling van de vegetatie. Op die 
manier kan vroegtijdig maaien de bloei en/of zaadvorming verhinderen, maar kan vroeg 
maaien ook het verschralingseffect versnellen. Laattijdig maaien kan leiden tot een 
soortenafname en verruiging. 
Voedselrijke bermen dienen twee keer per jaar gemaaid te worden om een significante 
daling te verkrijgen van de biomassa (Oomes 1988). Het beste maaitijdstip ligt tussen half 
mei en half juli voor een eerste maaibeurt en tussen begin september en eind oktober voor 
een tweede maaibeurt. Bij beheer dat gericht is op het vergroten van de bloemrijkdom, is 
de periode van de eerste maaibeurt van belang voor het vestigingssucces van zaailingen 
tussen de dominerende soorten (Oomes 1988). Op korte termijn lijkt de hoeveelheid licht 
die de bodem bereikt, naast het effect van verschraling, een rol te spelen op niveau van de 
soortensamenstelling (Bakker 1985). 
Voor voedselarme vegetaties kan de maaidatum best verlaat worden en in sommige 
gevallen is een enkele maaibeurt in september voldoende. 
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7 Beheervoorstellen 
 
Uit praktische overwegingen is het niet haalbaar om een optimaal beheer per bermtype toe 
te passen. Dit zou leiden tot een versnipperd beheer met hoge kostprijs tot gevolg. Een 
veralgemening is mogelijk om diverse redenen: sommige van de geïnventariseerde bermen 
vormen overgangstypen naar waardevollere bermen, in een aantal gevallen is het niet 
wenselijk dat de bestaande vegetatie bestendigd wordt, van jaar tot jaar kunnen 
veranderingen in het vegetatiepatroon optreden o.a. te wijten aan de weersomstandigheden. 
Wat wel altijd belangrijk is, is de afvoer van het maaisel. 
 

7.1 ‘Niets doen’ 
 
Taludvegetaties die gekenmerkt worden door struweelontwikkeling en de ontwikkeling 
van rietvegetaties en vegetaties die zich langs de waterlijn ontwikkelen, kunnen het best 
ongemoeid gelaten worden. Deze plaatsen zijn vaak moeilijk bereikbaar met grote 
machines. Ruigtevegetaties, in het bijzonder rietruigtes, zijn belangrijke broedbiotopen 
voor vogels en zijn onderhevig aan de verbodsbepaling voor het wijzigen van vegetaties 
(art. 7 in het eerste uitvoeringsbesluit van het decreet op het natuurbehoud (23 juli 1998). 
Voor volgende dijktrajecten werd voor dit beheertype geopteerd: 
Netekanaal:  - de stroken aan de waterlijn van het kanaal en het overgrote deel van het 

talud; 
- de stroken aan de waterlijn van de Molenbeek. 

Kanaal Brussel-Schelde:  - de stroken aan de waterlijn van het kanaal Brussel-Schelde 
ter hoogte van de plasbermen. 

 

7.2 Maaien 
 
Gezien het voedselrijk karakter van sommige bermen is het belangrijk dat sommige 
bermen twee maal per jaar (mei/september) worden gemaaid.  
Kanaal Leuven-Dijle:  - alle stroken van het geïnventariseerd traject 
Netekanaal: - een strook op het talud van 250m vanaf de brug van Emblem 

(kanaalzijde); 
- een strook van 300m onder populierbeschaduwing tot aan de brug met de 

Kleine Nete (landzijde); 
- een strook van 100m vanaf de Kleine Nete (landzijde); 
- een strook van 200m vanaf de spoorwegbrug (landzijde). 

 
De overige bermen zijn van een schraler type en worden eenmaal per jaar gemaaid, eind 
september. Het gaat om het overgrote deel van de stroken geïnventariseerd langs het kanaal 
Brussel-Charleroi en de kruin van de bermen langs het Netekanaal. 
 
Als materiaal wordt aangeraden om met een maaibalk te maaien. Een klepelmaaier brengt 
teveel schade toe aan bermen (Econnection 2000). Het maaisel blijft ter plaatse liggen met 
een nutriëntenaanrijking van de bodem tot gevolg. Hierdoor worden voedselrijke condities 
in stand gehouden of gecreëerd. 
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