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AANLEIDING 

 
Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) diende een voorstel van bermbeheerplan voor de 
bermen van het Leopoldkanaal in bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Als basis 
werden voorstellen overgenomen uit de ecologische gebiedsvisie van het Leopoldkanaal 
en omgeving (Van Kerckvoorde A. & Decleer K., 2009). Het ANB formuleerde een aantal 
opmerkingen en suggereerde enkele aanvullingen (bijlage 1). 
 
VRAAGSTELLING 

 
W&Z vraagt het INBO om de opmerkingen en aanvullingen geformuleerd door het ANB te 
integreren in een aangepast bermbeheerplan. 
 
TOELICHTING 

 

1. Algemene opmerkingen 
 
Een aantal opmerkingen van ANB wordt niet behandeld omdat ze buiten de taakstelling 
van het INBO liggen. Het betreft het formuleren van uitspraken betreffende: 
• de visie en uiteindelijke beheerkeuze voor bepaalde bermtrajecten (vnl. de keuze 

tussen begrazen of maaien), 
• de uiteindelijke wijze van het beheer (ondermeer de keuze van maaimachines, welke 

dieren, aantal dieren, inschaarperiode) en  
• de visie rond biociden. 
 
Hiervoor werden aanbevelingen geformuleerd in de ecologische gebiedsvisie van het 
Leopoldkanaal en omgeving (Van Kerckvoorde A. & Decleer D., 2009). Andere 
opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt in het voorgestelde beheerplan. 
 

2. Voorstel bermbeheerplan 
 
Tabel 1 geeft het voorstel voor een maai- en begrazingsbeheer van de bermen van het 
Leopoldkanaal weer. Kaarten 1 en 2 tonen het voorgesteld maaibeheer. De 
beheervoorstellen werden overgenomen uit de ecologische gebiedsvisie van het 
Leopoldkanaal en omgeving (Van Kerckvoorde A. & Decleer K., 2009) waarbij enkele 
aanpassingen werden doorgevoerd op basis van de opmerkingen en suggesties van het 
ANB. Deze aanpassingen worden besproken onder punt 3. Bij het opstellen van het 
beheerplan werd rekening gehouden met de bepalingen zoals gesteld in het 
Bermbesluit1. Ter info, het Bermbesluit beoogt een natuurvriendelijk bermbeheer te 
stimuleren. Volgende maatregelen worden erin geformuleerd: 
 
• 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). 
 
Voor enkele bermtrajecten wordt hiervan afgeweken: er wordt een eerste maaibeurt 
voorgesteld half mei. Een oplijsting van deze bermen wordt gegeven in tabel 2.  
 
 

                                           
1 Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de 
bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen van 27 juni 1984 (B.S. 2 oktober 
1984)  
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Tabel 1: Samenvattende tabel van het voorgesteld maai- en begrazingsbeheer voor het Leopoldkanaal per bermtraject. 

 
De data bij 2 maaibeurten per jaar zijn: een 1ste maal half mei, half juni of begin juli en een 2de keer eind september. De maaidatum voor een éénmalige maaibeurt is eind 
september. De inschaardatum voor een standbegrazing is bij voorkeur begin juni, behalve voor de middenberm tussen Stro- en Leestjesbrug waar begin juli wordt 
voorgesteld. 

 
Bermtraject Voorgesteld maaibeheer Voorgesteld  begrazingsbeheer 

Isabellagemaal – Stenenschuurbrug 
noordelijke en zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel 
van het talud 
1 maal maaien van het talud aan de waterzijde tussen 
Isabellagemaal – uitmonding Zwartesluisbeek  

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Stenenschuurbrug – Bellekesstraatbrug 
noordelijke en zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel 
van het talud 

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Bellekessttraatbrug – Watervlietbrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel 
van het talud 

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Bellekessttraatbrug – Watervlietbrug  
zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel 
van het talud 
1 maal maaien van het talud aan de landzijde tussen Braamdijk en 
Watervlietbrug 

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Watervlietbrug – Houtlanddijk 
noordelijke en zuidelijke berm 

2 maal maaien van kruin (eerste maaibeurt half mei) en een deel 
van het talud 

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Houtlanddijk – Sint-Jansbrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel 
van het talud aan landzijde 
1 maal maaien van een deel van het talud aan waterzijde  

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Houtlanddijk – Sint-Jansbrug  
zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel 
van het talud 

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Sint-Jansbrug – Zonnebrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel 
van het talud aan landzijde 
1 maal maaien van een deel van het talud aan waterzijde  

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Sint-Jansbrug – Zonnebrug 
zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel 
van het talud 

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Zonnebrug – Langewegbrug 
noordelijke en zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel 
van het talud aan landzijde 
1 maal maaien van een deel van het talud aan waterzijde 

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Langewegbrug – Moershoofdebrug 
noordelijke en zuidelijke berm  

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel 
van het talud 

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 
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Moershoofdebrug – Oosthoekbrug 
noordelijke en zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel 
van het talud 

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Oosthoekbrug – Strobrug 
noordelijke en zuidelijke berm  

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel 
van het talud 
op de zuidelijke berm aan de landzijde kan lokaal een gefaseerd 
maaibeheer worden overwogen 

extensieve begrazing  
(door schaapskudde) 

Strobrug – Leestjesbrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel 
van het talud 

 

Strobrug – Leestjesbrug 
middenberm 

 extensieve begrazing (standbegrazing) 
met late inschaardata (juli) 

Leestjebrug – Jacksenbrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin  
op de berm aan de landzijde kan lokaal een gefaseerd maaibeheer 
worden overwogen 

 

Leestjebrug – Jacksenbrug 
middenberm 

 extensieve begrazing 
(standbegrazing) 

Jacksenbrug – Molentjesbrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin 
 

 

Jacksenbrug – Molentjesbrug 
middenberm 

 extensieve begrazing 
(standbegrazing) 

Molentjesbrug – Platheulebrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel 
van het talud 

 

Molentjesbrug – Platheulebrug 
middenberm 

 extensieve begrazing 
(standbegrazing) 

Platheulebrug – Sifonbrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel 
van het talud  

 

Platheulebrug – Sifonbrug 
middenberm 

 extensieve begrazing 
(standbegrazing) 

Sifonbrug – Oostkerkebrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel 
van het talud 

extensieve begrazing van waterzijde 
(standbegrazing) 

Sifonbrug – Oostkerkebrug 
middenberm 

 extensieve begrazing 
(standbegrazing) 

Oostkerkebrug – Dudzelebrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt begin juli) van kruin en een deel 
van het talud 

 

Oostkerkebrug – Dudzelebrug 
middenberm 

 extensieve begrazing 
(standbegrazing) 
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Dudzelebrug - Ramskapellebrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel 
van het talud  

 

Dudzelebrug - Ramskapellebrug 
middenberm 

 extensieve begrazing 
(standbegrazing) 
 

Ramskapellebrug – spoorwegovergang 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel 
van het talud 

lokaal extensieve begrazing mogelijk 
 

Ramskapellebrug – spoorwegovergang 
middenberm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel 
van het talud 

extensieve begrazing 
(standbegrazing) 

Omgeving van de spoorwegovergang te 
Zeebrugge 

1 maal maaien   

Spoorwegovergang – inkokering 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) aan waterzijde 
 

 

Spoorwegovergang – inkokering 
middenberm 

 extensieve begrazing 
(standbegrazing) 
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Kaart 1: Voorgesteld maaibeheer voor de bermen van het Leopoldkanaal (oostelijk deel). 

 

 



 

 
7/13 

 

INBO.A.2010.273 

 

Kaart 2: Voorgesteld maaibeheer voor de bermen van het Leopoldkanaal (westelijk deel). 
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Tabel 2: Bermtrajecten met een voorgesteld maaibeheer afwijkend van het Bermbesluit. 

 
Bermtraject Voorgesteld maaibeheer 

Stenenschuurbrug – Bellekesstraatbrug 
noordelijke en zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een 
deel van het talud 

Bellekessttraatbrug – Watervlietbrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een 
deel van het talud 

Bellekessttraatbrug – Watervlietbrug  
zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een 
deel van het talud 
(op de talud van de landzijde tussen Braamdijk en 
Watervlietbrug volstaat slechts 1 maaibeurt vanaf midden 
september) 

Watervlietbrug – Houtlanddijk 
noordelijke en zuidelijke berm 

2 maal maaien van kruin (eerste maaibeurt half mei) en een 
deel van het talud 

Houtlanddijk – Sint-Jansbrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een 
deel van het talud aan landzijde 

Houtlanddijk – Sint-Jansbrug  
zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een 
deel van het talud 

Moershoofdebrug – Oosthoekbrug 
noordelijke en zuidelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een 
deel van het talud 

Oosthoekbrug – Strobrug 
noordelijke en zuidelijke berm  

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een 
deel van het talud 

Dudzelebrug - Ramskapellebrug 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een 
deel van het talud  

Ramskapellebrug – spoorwegovergang 
noordelijke berm 

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een 
deel van het talud  

 
 

3. Bijkomende opmerkingen 
 
1ste maaibeurt begin juli voor het traject met Grote ratelaar 
 
Grote ratelaar is eenjarige plant die bloeit en zaad vormt in de voorzomer en die geen 
langlevende zaadvoorraad heeft. Het is dan ook van cruciaal belang om de planten de 
tijd te geven om rijpe zaden te ontwikkelen. Grote ratelaar kan groeien op niet-
productieve graslanden met een losse vegetatiestructuur. De planten zijn halfparasieten 
op grassen en kunnen daardoor de bovengrondse biomassa aanzienlijk reduceren 
(Ameloot E. et al., 2006a) waardoor de kost voor het bermbeheer vermindert. 
 
Ameloot E. et al. (2006b) beschrijven het effect op de populatiegrootte van grote ratelaar 
onder verschillende vormen van maaibeheer. De auteurs noteren toenames in aantallen 
bij 1x maaien in juli, 1x maaien in september en bij 2x maaien (juli en september). 
 
We stellen voor om het bermtraject tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug (waar een 
groeiplaats van grote ratelaar aanwezig is t.h.v. de Heernisstraat) niet vroeger te maaien 
dan begin juli. Een 1ste maaibeurt half mei is niet wenselijk vermits de bloei dan net 
aanvangt. 
 
1ste maaibeurt half mei voor het bermtraject Watervlietbrug - Sint-
Jansbrug 

 
Dit bermtraject heeft vooral een vegetatie van een ecologisch minder waardevol 
bermtype (zevenblad – ridderzuring bermtype). Er zijn relicten van het wilde marjolein – 
vierzadige wikke bermtype en van het vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype aanwezig. Bij 
een maaibeheer zijn hier 2 maaibeurten per jaar wenselijk. In functie van het verhogen 
van de bloemrijkdom tijdens de zomer is een eerste maaibeurt van half mei hier 
mogelijk. Op dit bermtraject werden immers geen bijzondere voorjaarssoorten 
waargenomen (Van Kerckvoorde A. & Decleer K., 2009). Een vroege eerste maaibeurt 
rond half mei heeft vooral een onderdrukkend effect voor forse en productieve grassen 
en kruiden (Huhta A. et al., 2001, Parr T.W. & Way J.M., 1988) die reeds vroeg in het 
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seizoen een aanzienlijke biomassa kunnen vormen. Een vroege eerste maaibeurt zorgt 
voor een voldoende lange periode van hergroei en bloei (Jantunen J. et al., 2006, Parr 
T.W. & Way J.M., 1988). Zo werd vastgesteld dat een vroege eerste maaibeurt positief is 
voor de bloem- en zaadvorming bij diverse zomerbloeiers zoals knoopkruid, duizendblad, 
klein streepzaad, peen, margriet en smalle weegbree (Zwaenepoel A., 1998). 
 
Japanse duizendknoop 

 
Populaties van Japanse duizendknoop worden gedurende het groeiseizoen (april-oktober) 
tweewekelijks gemaaid. 
 

Monitoringsvoorstel 
 
Een voorstel van ecologische opvolging voor de bermen van het Leopoldkanaal werd 
beschreven in Van Kerckvoorde A. & Decleer D. (2006). Er werd voorgesteld om de 
bermvegetatie op te volgen via vegetatieopnames van 2x2 m om de 1 km aan de 
waterzijde en om de 2 km aan de landzijde. Tevens werden trajecten voor opvolging van 
broedvogels en dagvlinders voorgesteld. In 2011 wordt de ecologische opvolging van de 
vegetatie voortgezet. 
 
 

CONCLUSIE 
 

Een aantal opmerkingen van ANB wordt niet behandeld omdat ze buiten de taakstelling 
van het INBO liggen. Hiervoor werden aanbevelingen geformuleerd in de ecologische 
gebiedsvisie van het Leopoldkanaal en omgeving (Van Kerckvoorde A. & Decleer D., 
2009). Andere opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt in het voorgestelde 
beheerplan. 
 

Tabel 1 geeft het voorstel voor een maai- en begrazingsbeheer van de bermen van het 
Leopoldkanaal weer. Kaarten 1 en 2 tonen het voorgesteld maaibeheer (zie 
TOELICHTING). Er werden enkele aanpassingen doorgevoerd op basis van de 
opmerkingen en suggesties van het ANB. Voor enkele bermtrajecten wordt afgeweken 
van bepalingen in het Bermbesluit: er wordt een eerste maaibeurt voorgesteld van half 
mei. Een oplijsting van deze bermen wordt gegeven in tabel 2 (zie TOELICHTING). 
 
In Punt 3 (zie TOELICHTING) wordt ingegaan op specifieke opmerkingen en suggesties 
die door het ANB geformuleerd werden:  
 
Op basis van literatuurgegevens stelt het INBO voor om het bermtraject waar een 
groeiplaats van grote ratelaar aanwezig is niet vroeger te maaien dan begin juli. Een 1ste 
maaibeurt half mei is niet wenselijk vermits de bloei dan net aanvangt. 
 
Voor het bermtraject van het zevenblad-ridderzuring bermtype met relicten van zeer 
waardevolle bermtypes zijn twee maaibeurten wenselijk. Op basis van literatuurgegevens 
(zie TOELICHTING) wordt geopteerd voor een eerste maaibeurt half mei. 
 
Populaties van Japanse duizendknoop worden gedurende het groeiseizoen (april-oktober) 
tweewekelijks gemaaid. 
 
In 2011 wordt de ecologische opvolging van de vegetatie voor de bermen van het 
Leopoldkanaal voortgezet. 
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BIJLAGEN 

 
BIJLAGE 1. Antwoord van ANB op het door W&Z ingediende bermbeheerplan voor het 
Leopoldkanaal. 
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