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AANLEIDING 

Het provinciebestuur West-Vlaanderen ontwikkelt samen met de stad Damme, het Bloso1 en Westtoer2 een 

nieuwe permanente mountainbikeroute in en rond Damme. Men wil eventueel gebruik maken van de 

bermen op de linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie. De route zou voor een deel lopen op het 

verhard jaagpad maar tevens zouden enkele onverharde bermgedeeltes worden gebruikt.  

VRAAGSTELLING 

Waterwegen en Zeekanalen NV (W&Z) vraagt een globale inschatting van mogelijke ecologische effecten 

van de inrichting van dergelijke mountainbikeroute, vooral voor de onverharde bermgedeeltes. Tevens 

wordt gevraagd in hoeverre deze inrichting verenigbaar is met het goedgekeurd bermbeheerplan.  

TOELICHTING 

1 Beschrijving linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie te Damme  

1.1 Situering 

Het Afleidingskanaal van de Leie op het grondgebied van Damme ligt tussen Leestjesbrug en Dudzelebrug 

(figuur 1).  

 

Figuur 1. Het Afleidingskanaal van de Leie op het grondgebied van Damme met situering van de verschillende bruggen 

(bruine lijnen) en de geplande mountainbikeroute (rode lijn).  

De linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie te Damme heeft een breedte van zo’n 30 à 40 m. Op 

de linkeroever te Damme ligt bijna over de gehele lengte, meer bepaald tussen Leestjesbrug en zo’n 1 km 

stroomafwaarts Oostkerkebrug, een verhard jaagpad op zo’n 10 m van de waterweg. Aan de landzijde van 

het jaagpad (weg van de waterweg) komt een onverhard bermgedeelte voor met een breedte van zo’n 20 à 

30 m. De mountainbikeroute zou voor een deel lopen over dit onverhard bermgedeelte. 

  

                                           
1 Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie 
2 het provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen 
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1.2 Ecologische waarden 

Bomenrijen 

Langsheen de linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie te Damme zijn bomenrijen van populier 

aangeplant over de volledige lengte: 1 rij is aangeplant op de waterzijde, verschillende bomenrijen op de 

landzijde (tabel 1). 

Tabel 1. Het aantal aangeplante bomenrijen op de linkeroever (landzijde) van het Afleidingskanaal van de Leie te 

Damme (bron: Van Kerckvoorde, 2010). 

bermgedeelte (landzijde van de linkeroever) aantal bomenrijen 

Leestjesbrug – Jacksensbrug (foto 2) 4 

Jacksensbrug – Nieuwdorpstraat (400 m opw. Molentjesbrug 4 

Molentjesbrug – Platheulebrug (foto 1) 3 

Platheulebrug – pompstation Zuidervaartje 3 

Sifonbrug – Oostkerkebrug 1-5 

Oostkerkebrug – Dudzelebrug (foto 3) 6-7 

Sommige bermtrajecten aan de linkeroever (landzijde) te Damme kunnen worden beschouwd als bos 

volgens het bosdecreet3 (ANB-richtlijn 2006/01; 3 of meer bomenrijen) waarvoor het opmaken van een 

bosbeheerplan wenselijk is.  

Struikvegetatie 

Op de linkeroever (landzijde) van het Afleidingskanaal van de Leie te Damme komen over een aanzienlijke 

lengte struwelen voor. De struwelen zijn quasi ononderbroken ontwikkeld (figuur 2) tussen de Jacksensbrug 

en de uitmonding van de Ronselarebeek (zo’n 1 km stroomafwaarts Oostkerkebrug). De 

soortensamenstelling van de struwelen omvat (Van Kerckvoorde, 2010): 

 Struwelen met vooral een natuurlijke soortensamenstelling gedomineerd door gladde iep en gewone 

vlier waarbij éénstijlige meidoorn en sleedoorn frequent voorkomen (foto 1). Tevens groeit er vogelkers, 

rode kornoelje, Gelderse roos, lijsterbes, zomereik, hazelaar, es en roos (Rosa spp.). Dergelijke 

struwelen zijn vooral gelegen tussen Jacksensbrug en de uitmonding van Het Geleed (1 km 

stroomopwaarts Platheulebrug) en net stroomafwaarts Platheulebrug.  

De soortensamenstelling van deze struwelen en de ondergroei komen overeen met de kenmerkende 

soorten van het Iepen-Essenbos, de climaxvegetatie in de polderregio (Cornelis et al., 2009). In 

Vlaanderen zijn nauwelijks goed ontwikkelde restanten van het Iepen-Essenbostype overgebleven 

(Cornelis et al., 2009). Dergelijke struwelen hebben dan ook een belangrijke ecologische waarde. 

 Lokaal worden de struwelen begeleid of gedomineerd door exoten. Vooral vederesdoorn komt vrij veel 

voor, vooral tussen de uitmonding van Het Geleed (1 km stroomopwaarts Platheulebrug) en Sifonbrug 

en tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug. Robinia en Amerikaanse vogelkers worden aangetroffen op 

de rand van de landzijde net stroomafwaarts Leestjesbrug. Laurierkers is aangeplant in de berm 

tussen de uitmonding van het Geleed en Platheulebrug, waar de berm als oprit fungeert. 

 Lokaal komen aanplantingen voor met eerder niet-standplaatstypische soorten, zoals zwarte els, 

haagbeuk en wilde kardinaalsmuts. Deze aanplantingen komen voor tussen Oostkerkebrug en de 

uitmonding van de Ronselarebeek. 

                                           
3 Bosdecreet 13/06/1990. Belgisch Staatsblad 28/09/1990 en wijzigingen 
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Figuur 2. Kaart met ononderbroken struwelen tussen Leestjesbrug en Dudzelebrug (bron: Van Kerckvoorde, 2010).  

Donkergroene lijn = struweel met vooral natuurlijke soortensamenstelling; lichtgroene lijn = struweel met vooral 

natuurlijke soortensamenstelling en met exoten en/of standplaatsvreemde soorten; oranje lijn = struweel met vooral 

exoten en/of standplaatsvreemde soorten. 

 

Foto 1. Een ecologisch waardevol struweel met vooral natuurlijke soortensamenstelling (als ondergroei van de 

populieraanplantingen) komt onder meer voor tussen Molentjesbrug en Platheulebrug. 
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Kruidvegetatie 

De kruidvegetatie (foto 2 & 3) van de linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie te Damme bestaat 

vooral uit het schaduwminnend geel nagelkruid - schaduwgras bermtype en uit bermtypes die een 

voedselrijke bodemtoestand indiceren: dolle kervel - ijle dravik bermtype en het zevenblad - ridderzuring 

bermtype (bermtypes volgens Zwaenepoel, 1998; tabel 2). 

Tabel 2. De aangetroffen bermtypes in de kruidvegetatie langs het Afleidingskanaal van de Leie te Damme samen met 

enkele kenmerkende soorten (bron: Van Kerckvoorde, 2010). 

bermtype kenmerkende soorten 

geel nagelkruid - schaduwgras robertskruid, geel nagelkruid, klimop, bosandoorn en schaduwgras en 

groot heksenkruid. 

dolle kervel - ijle dravik dolle kervel, ijle dravik, kruldistel, zevenblad, bijvoet, 

boerenwormkruid, speerdistel, witte dovenetel, kleefkruid en 

fluitenkruid 

zevenblad - ridderzuring grote brandnetel, kruipende boterbloem, zevenblad, fluitenkruid, 

gestreepte witbol en kropaar 

 

 
Foto 2. Kruidvegetatie als ondergroei bij populieraanplantingen op de linkeroever (landzijde) tussen Leestjes- en 

Jacksensbrug. 

 
Foto 3. Kruidvegetatie en verspreide struweelopslag als ondergroei bij populieraanplantingen op de linkeroever 

(landzijde) tussen de uitmonding van de Ronselarebeek en Dudzelebrug. 
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Broedvogels 

De linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie te Damme vormt het broedgebied van enkele Rode-

Lijstsoorten (Van Kerckvoorde, 2010): 

 Zomertortel (Rode-Lijstcategorie bedreigd volgens Devos et al., 2004): broedvogel tussen 

Platheulebrug en Sifonbrug. De soort is kenmerkend voor een halfopen landschap met veel 

bosfragmentjes en houtkanten; 

 Wielewaal (Rode-Lijstcategorie bedreigd volgens Devos et al., 2004): broedvogel tussen Leestjesbrug 

en Dudzelebrug. De soort broedt er in de oude populieraanplantingen. 

1.3 Huidig beheer en beheervoorstellen in het bermbeheerplan 

 

De beheervoorstellen voor de linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie te Damme zijn aangegeven 

in het bermbeheerplan (Van Kerckvoorde, 2010). 

Langs de linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie te Damme wordt momenteel een strook van 1 à 

2 m langsheen het jaagpad (2x per jaar) gemaaid, conform het bermbeheerplan.  

Struwelen op het talud aanliggend aan de waterweg worden momenteel afgezet. In het bermbeheerplan 

wordt aangegeven om deze struwelen periodiek en gefaseerd af te zetten waarbij waardevolle struwelen 

(éénstijlige meidoorn, sleedoorn, rozen) zoveel als mogelijk worden gespaard. 

Sommige bermgedeeltes (landzijde) te Damme kennen momenteel een begrazingsbeheer via 

gebruiksovereenkomsten met landbouwers (toepassingen precair gebruik, TPG). In het bermbeheerplan 

wordt voorgesteld om een extensieve begrazing uit te voeren. 

In het bermbeheerplan wordt aangegeven om natuurlijke struwelen op de landzijde van de linkeroever te 

behouden of te ontwikkelen door nietsdoen-beheer en door selectief kappen van exoten. Momenteel 

gebeurt er geen beheer aan de landzijde. 

In het bermbeheerplan is een tijdsschema opgemaakt voor de vervanging van de bomenrijen op de 

linkeroever (tabel 3). 

Tabel 3. Voorstel van timing voor de vervanging van de bomenrijen op de linkeroever van het Afleidingskanaal van de 

Leie te Damme (Van Kerckvoorde, 2010). 

bermgedeelte linkeroever timing 

Leestjesbrug - Jacksensbrug 2020-2025 

Jacksensbrug - 350 m stroomopwaarts Molentjesbrug  2025-2030  

350 m stroomopwaarts Molentjesbrug - Molentjesbrug 2050-2070 

Molentjesbrug - Platheulebrug 2015-2020 

Platheulebrug - Sifonbrug 2020-2025 

Sifonbrug - Oostkerkebrug 2010-2015 

Oostkerkebrug - Dudzelebrug 2015-2020 

2 Beschrijving van mogelijke effecten op natuurwaarden en bodem door mountainbiken 

2.1 Mogelijke effecten op vegetatie 

Mountainbiken kan de vegetatie beschadigen. Reeds bij lage gebruiksintensiteiten ontwikkelt er zich 

meestal een duidelijk zichtbaar pad (Thurston & Reader, 2001). De oorspronkelijke vegetatie, die meestal 

niet goed bestand is tegen betreding, zal plaats maken voor een andere, betredingstolerante vegetatie. Bij 

nog intensiever betreding bestaat de kans dat de vegetatie geheel verdwijnt.  

De effecten op de vegetatiebedekking is voor mountainbikers normaal gezien niet verschillend van effecten 

veroorzaakt door wandelaars (Pickering et al., 2010). Echter mountainbike specifieke invloeden, zoals de 

creatie van bijkomende paden, de constructie van technische uitdagingen (bv. bruggetjes) kunnen zorgen 

voor bijkomende effecten op de vegetatie (Pickering et al., 2010). 

Het inrichten van een vaste mountainbikeroute vergt lokaal wellicht het terugzetten of kappen van 

struwelen. 

  



 

 

 

 

INBO.A.2013.72 - 7/8 

 

2.2 Mogelijke effecten op fauna 

Door recreatie in de onverharde zone naast het jaagpad kan er een verstorende invloed zijn voor allerlei 

dieren doordat er mogelijk wordt doorgedrongen in de biotoop, het voortplantings-, rust- of foerageergebied. 

De invloed is onder meer afhankelijk van de soort, het omgevend gebied (voornamelijk de mate van 

halfnatuurlijke habitats of kleine landschapselementen), de frequentie van de verstoring en het seizoen. 

2.3 Mogelijke effecten op de bodem 

Effecten op de bodem omvatten bodemcompactie en bodemerosie. Mountainbikers hebben geen 

significant grotere invloed op bodemcompactie of bodemerosie dan wandelaars en hebben een lagere 

invloed dan ruiters (Pickering et al., 2010; Jansen, 2004). 

Op vlakke en dalende paden veroorzaken mountainbikers een lagere bodemdruk dan wandelaars. 

Maximale bodemdruk is er op het achterwiel bij bergop rijden. Bochten en steile afdalingen zijn het meeste 

kwetsbaar door de sterke invloed van het remmen (Jansen, 2004). 

Mountainbikers kunnen paden ook daadwerkelijk beschadigen, vooral in natte omstandigheden, op 

kwetsbare bodems en bij intensief gebruik. Dit is afhankelijk van het terrein, de betredingsfrequentie, de 

bodemstructuur, -textuur, -vochtigheid, het humusgehalte, de druk die op de bodem wordt uitgeoefend, de 

aanwezigheid van strooisel en vegetatie en het seizoen waarin de betreding plaatsvindt (Jansen, 2004). 

Ook hier kunnen mountainbike specifieke invloeden (zoals bijkomende paden of de constructie van 

technische uitdagingen) zorgen voor bijkomende bodemeffecten (Pickering et al., 2010).  

3 Verenigbaarheid met het bermbeheerplan 

Het inrichten van een moutainbikeroute belemmert het voorziene beheer langsheen het verhard jaagpad 

en de waterzijde niet, maar er zijn enkele aandachtspunten voor het beheer aan de landzijde:  

 Door slechts een smal pad in te richten wordt de oppervlakte-inname beperkt en kan het voorziene 

beheer uitgevoerd worden. 

 De paden kunnen zodanig worden gelokaliseerd dat belangrijke ecologische waarden (bv. oude 

meidoorns) worden ontzien. 

 Het inrichten van paden op natte bodems is te vermijden. 

 Via het aanbrengen van veeroosters of klaphekkens kan een begrazingsbeheer (via bv. TPG’s) 

samengaan met de recreatieve functie.  

 Het onderhouden van het pad vereist het periodiek en gefaseerd afzetten van struiken, bij voorkeur 

wordt dit beperkt tot een nauwe zone rond het pad. 

 Er kan overwogen worden om gedurende gevoelige seizoenen (bv. broedperiode) het mountainbiken op 

enkele onverharde bermgedeeltes niet toe te laten.  

 Mountainbiken buiten het pad zou moeten worden ontmoedigd of belemmerd. 

4 Kennislacunes 

Een gedetailleerde advisering voor de inrichting van de mountainbikeroute is momenteel nog niet mogelijk 

door het ontbreken van enkele zaken, zoals:  

 een algemeen standpunt bij W&Z over de inrichting van mountainbikeroutes langs hun waterwegen 

(mondelinge mededeling Sandra Ghislain), 

 de concrete ligging van de mountainbikeroute, bv. welke onverharde en verharde bermgedeeltes 

geïntegreerd zullen worden in de route.  

 Lokaal is er min of meer een pad aanwezig op de onverharde bermgedeeltes van de linkeroever, ten 

gevolge van onofficieel wandelen, fietsen of mountainbiken. Het inventariseren van deze paden valt 

buiten het bestek van deze adviesvraag, maar is wenselijk. Mogelijk kunnen dergelijke paden worden 

gebruikt bij de inrichting van de mountainbikeroute. 
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CONCLUSIE 

 De linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie te Damme heeft belangrijke ecologische waarden 

en potenties, voornamelijk omwille van een spontaan ontwikkeld iepenstruweel en door de aanzienlijke 

breedte. 

 De effecten van mountainbiken op vegetatie en bodem zijn eerder beperkt en niet groter dan de 

effecten van wandelen. 

 Enkele aandachtspunten bij de inrichting en onderhoud van de mountainbikeroute kunnen mogelijke 

effecten inperken en bevorderen de verenigbaarheid met de beheervoorstellen in het bermbeheerplan. 

 Verdere advisering kan raadzaam zijn wanneer de plannen van de route gedetailleerder worden. Op die 

manier kunnen concrete maatregelen per bermgedeelte voor de inrichting en het onderhoud van de 

mountainbikeroute worden voorgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische waarden 

en potenties. 
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