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1. Inleiding 
 
In opdracht van Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) afdeling Beleid werden in de 
periode 1999-2004 door het Instituut voor Natuurbehoud “ecologische gebiedsvisies” 
opgemaakt en adviezen geformuleerd voor diverse waterwegen in beheer bij AWZ. Vanaf 
2005 werd de samenwerking verder gezet in opdracht van de NV Waterwegen en Zeekanaal 
(W&Z), afdeling Bovenschelde. Eén van de taken die is voorzien, binnen de algemene 
overeenkomst IN - W&Z, omvat de opmaak en uitvoering van monitoringsplannen. 
 
Om de effecten van de verschillende vormen van beheer en oeverinrichting langs het kanaal 
Gent-Brugge en het Leopoldkanaal te kunnen opvolgen en evalueren is er nood aan een 
gerichte monitoring. De onderzoeksresultaten zullen W&Z helpen bij de realisatie van een 
gepast beleid voor beheer en inrichting van oevers en bermen, waarbij ook (beter) met 
ecologische waarden wordt rekening gehouden. 
 
Het begrip monitoring in ecologische context kan op zeer verschillende wijzen ingevuld 
worden (Demeulenaere et al., 2002; Goldsmith, 1991; Spellerberg, 1991; Van Olmen et al., 
2000). Samengevat kan tot de volgende algemene definitie worden gekomen. 
 
Monitoring is het herhaald waarnemen en gestandaardiseerd beschrijven van een set van 
samenhangende biotische en abiotische variabelen en dit volgens vooraf vastgestelde tijd- 
en plaatsschema’s en met als doel indicatoren op te leveren waarmee de mate van afwijking 
van vooropgezette referentiekaders vastgesteld kunnen worden. 
 
Het ontwikkelen en uitvoeren van monitoringsplannen van waterwegen past binnen de 
missie van Waterwegen en Zeekanaal NV. De missie van W&Z vormt namelijk het duurzaam 
en dynamisch beheer van haar waterwegen en gronden met het oog op het stimuleren van 
hun multifunctioneel gebruik, inzonderheid het genereren en behouden van watergebonden 
transport en het verzekeren van de veiligheid, rekening houdend met alle maatschappelijke 
actoren, om op deze manier te beantwoorden aan de vraag en behoeften van de klant. 
Hierdoor kan de waterweg zowel op economisch als op maatschappelijk, recreatief, sociaal 
en ecologisch vlak tot volle ontplooiing komen (www.wenz.be). 
 

2. Doelstelling monitoring 
 
De monitoring van de vegetatie, fauna en het beheer  langs het kanaal Gent-Brugge en 
het Leopoldkanaal heeft als doel: 
• beoordeling van de natuurwaarden, 
• opvolging van de natuurwaarden in de tijd, 
• tijdig signaleren van eventuele negatieve ontwikkel ingen, 
• evalueren van het gevoerde beheer (kosten/baten ana lyse), 
• evalueren van inrichtings- en infrastructuurwerken (kosten/baten analyse), 
• nagaan of de beheerdoelstellingen worden gehaald, 
• toetsing van de waargenomen effecten aan het wettel ijk kader, 
• aanbieden van een toetsingskader voor afwegingen me t andere functies,  
• opvolgen en inzicht verwerven in voor het beheer re levante processen zoals 

verbossing, verlanding, nutriëntenverwijdering, kol onisatie en extinctie 
(toe/afname van biodiversiteit). 
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Dit document omvat ondermeer: 
• de werkwijze voor de monitoring van de vegetatie en enkele diergroepen aan de hand 

van literatuuronderzoek, 
• een ontwerp monitoringsplan voor het kanaal Gent-Brugge, 
• een ontwerp monitoringsplan voor het Leopoldkanaal. 
 
Het uitgangspunt is dat bermen, oevers en eventuele restgronden professioneel en op 
gestandaardiseerde wijze worden gemonitord, zodat op termijn uitspraken mogelijk worden 
over de hoger vernoemde doelstellingen. 
 

3. Ecologische waarde en streefbeeld 

3.1. Ecologische waarde kanaal Gent-Brugge 
 
De lokaal brede bermen van het kanaal Gent-Brugge en oude kanaalarmen hebben een 
belangrijke ecologische functie: ze dienen als leefgebied, verbindingsweg en refugium voor 
soorten die niet (meer) in het aangrenzend agrarisch landschap kunnen leven. De bermen 
vormen het leefgebied voor verschillende rodelijstsoorten en minder algemene soorten en 
zelfs voor enkele soorten die van Europees belang zijn (Van Kerckvoorde et al., 2005). 
Bepaalde vegetatietypes zijn zeer bijzonder. Zo vertegenwoordigen de brem- en 
gaspeldoornstruwelen op de kanaalbermen tussen Aalter en Oostkamp zo’n 10% in van de, 
voor Vlaanderen, maximaal geschatte oppervlakte van dit vegetatietype (Van Landuyt et al., 
1999). De bermen worden op verschillende manieren beheerd, nl. door maaien, begrazen 
(via landbouwers of vzw Natuurpunt), nietsdoen of kappen.  
 
Bij recente bochtafsnijdingen werden verschillende types oeververdediging aangewend, 
zoals plasbermen en grove stortstenen, die de vestiging en ontwikkeling van oevervegetatie 
mogelijk moeten maken. 
 
Langs het kanaal Gent-Brugge liggen verschillende eigendommen van Waterwegen en 
Zeekanaal NV (W&Z). Op sommige restgronden gebeurden inrichtingswerken voor 
natuurontwikkeling, voor andere restgronden werden BPA’s en landinrichtingsprojecten 
uitgewerkt en deels uitgevoerd. Enkele restgronden kennen reeds een hoge ecologische 
waarde; voor de andere gronden zijn er mogelijkheden om op korte termijn de 
natuurwaarden te verhogen. Ook de restgronden kennen verschillende beheersvormen: 
begrazing (via landbouwers, het Agentschap Natuur en Bos of Natuurpunt vzw), maaien of 
nietsdoen. 
 

3.2. Ecologische waarde Leopoldkanaal 
 
De brede bermen en lokaal goed ontwikkelde oevervegetatie van het Leopoldkanaal hebben 
eveneens een hoge natuurwaarde. Ze vormen het leefgebied of fungeren als verbindingsweg 
voor verschillende planten- en diersoorten van de Rode Lijst en zelfs voor enkele soorten die 
van Europees belang zijn (Van Kerckvoorde et al., 2004). De bermen worden op 
uiteenlopende manieren beheerd: maaien, rondtrekkende schaapskudde, begrazing (door 
landbouwers) of nietsdoen. De oevervegetatie van het Leopoldkanaal is meestal goed 
ontwikkeld doordat geen oeverversteviging aanwezig is en er weinig erosie plaats vindt. De 
oevers bezitten dan ook plaatselijk een brede rietkraag die van belang is voor enkele 
broedvogels van de Rode Lijst. 
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3.3. Ecologisch streefbeeld  (Van Kerckvoorde et al., 2005; Van Kerckvoorde et 
al., 2004) 
 
De bermen en restgronden kennen een, aan de lokale situatie aangepast, natuurvriendelijk 
beheer (1x of 2x maaien per jaar met weghalen van het maaisel, extensieve begrazing) waar 
bemesting, herbicidengebruik of overbegrazing niet meer voorkomt.  
 
Het streefbeeld voor de bermen en restgronden zijn soortenrijke vegetaties, indicatief voor 
voedselarme tot matig voedselarme omstandigheden. Vooral onder een maaibeheer kan een 
vegetatie ontstaan met, tijdens de zomer, een grote bloemrijkdom van soorten zoals 
Duizendblad, Klein streepzaad, Knoopkruid, Gele morgenster, Peen, Gewoon biggekruid, 
Gewone rolklaver, Veldlathyrus, Glad walstro, Jacobskruiskruid, Smalle weegbree en 
Akkerwinde. Tevens is er het streven naar duurzame populaties van, voor Vlaanderen, 
zeldzame soorten die voorkomen aan het kanaal Gent-Brugge of Leopoldkanaal (o.a. Wilde 
marjolein, Kattedoorn, Gewone agrimonie, Grote tijm, Rapunzelklokje, Zandblauwtje, 
Dwergviltkruid, Grote bremraap, Beemdkroon, Gulden sleutelbloem, Fijne ooievaarsbek, 
Geel walstro, Viltig kruiskruid, Aardaker, Grote en Kleine ratelaar, Zeegroene zegge, 
Voorjaarszegge, Bevertjes en Goudhaver). 
 
Plaatselijk is het wenselijk om een variatie aan structuur na te streven: een mozaïek van 
kruidige vegetaties, ruigtes en struwelen. Ecologisch waardevolle struwelen op droge 
bodems omvatten Brem, Gaspeldoorn, Gladde iep, Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn en 
Boswilg. 
 
Omwille van de soorten- en structuurrijke vegetatie vormen de bermen en restgronden een 
leefgebied voor diverse faunagroepen. 
 
Voor de oevers wordt zo veel mogelijk gestreefd naar natuurvriendelijke 
oeververdedigingsstructuren. Betonconstructies, breukstenen en asfaltmastiek worden 
zoveel mogelijk geweerd. Naargelang de beschikbare ruimte zijn er plasbermen aangelegd 
of werden grove stortstenen gebruikt als oeververdediging. De oevers zijn op bepaalde 
plaatsen zacht glooiend. Hierdoor is er een rijke oevervegetatie ontwikkeld.  
 

4. Keuze monitoringsvariabelen 
 
Voor het uitstippelen of evalueren van een natuurgericht beheer in een bepaald gebied is het 
aangewezen om rekening te houden met meerdere taxonomische groepen. Eén bepaalde 
taxonomische groep biedt immers niet noodzakelijk garanties voor het duurzaam behoud van 
soorten uit een andere taxonomische groep. Het is beter om te werken met een relevante en 
handelbare selectie van soorten uit verschillende taxonomische groepen (multi-
soortenbenadering). Soorten uit verschillende taxonomische groepen zijn namelijk actief op 
verschillende schaalniveaus en vervullen verschillende functies in een ecosysteem (bv. 
herbivoren, predatoren, reducenten…) (Van Dyck et al., 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

Voor het bepalen van de op te volgen soortengroepen is een belangrijk criterium het 
beschikbaar zijn van ecologische basisinformatie over alle soorten alsook een recent beeld 
van de verspreiding binnen Vlaanderen of België. Soortengroepen die aan dit criterium 
voldoen en daarom dikwijls worden aangewend in monitoringsprojecten zijn: hogere planten, 
vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, vissen, dagvlinders, sprinkhanen en krekels, 
libellen, spinnen, loopkevers en aquatische macrofauna (Demeulenare et al., 2002; Van 
Dyck et al., 2001; De Rycke & Decleer, 2005; Lodts et al., 2005; Vermeersch et al., 2005; 
Van Olmen et al., 2000). In dit voorstel van monitoringsplan wordt sterk rekening gehouden 
met de haalbaarheid, waardoor hiernavolgende soortgroepen in de eerste plaats als relevant 
en noodzakelijk worden beschouwd. 
 
Het opvolgen van de vegetatie  is een veel verrichte vorm van monitoring vermits 
(Demeulenaere et al., 2002): 
• hogere planten over het algemeen gemakkelijk te inventariseren en te determineren zijn, 
• vegetatieontwikkelingen indicatief zijn voor processen in bodem en water, 
• de vegetatie, door het vrij permanente karakter, een idee geeft van de 

milieuomstandigheden over langere periode. 
 
De vegetatie heeft verschillende ecologische functies wegens de intrinsieke natuurwaarden, 
het belang als leefomgeving voor veel diergroepen en het belang als corridorfunctie voor 
migrerende dieren en planten. Bovendien zorgt vegetatie voor een bescherming tegen 
afkalving of erosie. Tenslotte zorgt de vegetatie voor de beleving van het landschap bij 
recreanten. 
 
Het opvolgen van broedvogels  geeft bijkomende informatie vermits: 
• vogels gebruik maken van een hoog geografisch, topografisch schaalniveau van het 

landschap zodat ze als een indicator voor het landschapsniveau kunnen gebruikt worden 
(Hustings et al., 1985), 

• vogels een goed gekende groep vormen zowel taxonomisch, biologisch als ecologisch, 
• vogels ook iets zeggen over de kwaliteit van de verticale en horizontale structuur van de 

vegetatie. 
 
Het opvolgen van dagvlinders  is wenselijk vermits: 
• vlinders indicatief zijn voor het microhabitatniveau en zowel beïnvloed worden door de 

vegetatiestructuur als de vegetatiesamenstelling (Maes & Van Dyck, 1999), 
• de meeste dagvlinders in het oog vallende insecten zijn, vooral onder goede 

weersomstandigheden, 
• vlinders snel op veranderingen in hun omgeving reageren doordat ze kwetsbaar zijn door 

hun gespecialiseerde levenswijze (Van Swaay, 1990). 
 
Tevens is het wenselijk om de uitvoering van de beheersvorm  te registreren en op te 
volgen. De aard van het beheer en de manier van uitvoering beïnvloedt namelijk heel sterk 
de ecologische resultaten. 
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5. Gegevensverzameling en -invoer 

5.1. Vegetatie   

5.1.1. Permanente kwadraten en vegetatieopnames 
 
De vegetatie kan worden opgevolgd in de tijd door het afbakenen van een vast vierkant 
waarbinnen de vegetatie wordt beschreven: permanente kwadraten (afgekort als PQ; 
Bakker et al., 1996). Het is belangrijk dat de PQ’s exact kunnen worden teruggevonden. Op 
plaatsen met een begrazingsbeheer worden daarom aan de hoekpunten palen in de grond 
gebracht. Bij locaties met een maaibeheer worden merktekens geplaatst en wordt de afstand 
van het PQ t.o.v. deze merktekens of andere oriënteringspunten in kaart gebracht. Tevens 
worden de PQ’s ingemeten via een Trimble RTK GPS met, in ideale omstandigheden, een 
zeer grote precisie (fout <5 cm).  
 
De vegetatie in de PQ’s wordt in beeld gebracht door een vegetatieopname (Schaminée et 
al., 1995). De vegetatieopname bestaat uit een oplijsting van enkele parameters (zie 
veldformulier in bijlage 1) en alle plantensoorten binnen het PQ samen met een inschatting 
van de bedekking en aantallen (abundantie). De bedekking van een soort wordt gevormd 
door het percentage van het opname-oppervlak, dat door de horizontale projectie wordt 
gevuld.  
 
De vegetatieopnames kunnen worden beschreven door de decimale schaal van Londo 
(Londo, 1975), zoals weergegeven in tabel 1. Belangrijk voordeel van deze schaal ten 
opzichte van andere opnamemethodes (b.v. Braun-Blanquet, Tansley) is dat deze schaal 
heel nauwkeurig en gedetailleerd is, vooral bij de lagere bedekkingschalen. Zelfs kleine 
wijzigingen van de vegetatie worden in beeld gebracht, waardoor deze schaal de voorkeur 
heeft bij het gedetailleerd opvolgen van vegetaties in de tijd (Schaminée et al., 1995). Via 
deze schaal worden voor soorten met een bedekking onder de 5% een indicatie gegeven 
van het aantal exemplaren van die soort.  
 
Tabel 1. De decimale schaal van Londo (Londo, 1975). 
  
Code Bedekking Aantalschatting 
.1 <1%  
.2 1-3%  
.4 3-5%  

waarbij  .  = R  =  sporadisch (1-3 exemplaren) 
              P  =  weinig talrijk (4-20 exemplaren) 
               A  =  talrijk (21-100 exemplaren) 
              M  =  zeer talrijk (>100 exemplaren) 

1 6-15%  
2 16-25%  
3 26-35%  
4 36-45%  
5 46-55%  
6 56-65%  
7 66-75%  
8 76-85%  
9 86-95%  
10 95-100%  
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Een andere schaal voor het beschrijven van vegetatieopnames is de 
beheermonitoringsschaal (zie tabel 2). Deze schaal is gebaseerd op de Tansley-schaal en 
werd uitgewerkt door Demeulenaere et al. (2002). In deze schaal is de schatting van de 
bedekking van de afzonderlijke soorten minder nauwkeurig in vergelijking met de schaal van 
Londo. De beheermonitoringsschaal is een opnamemethode die de vegetatie op een relatief 
snelle en oppervlakkige manier beschrijft maar relevant blijft voor het vaststellen van 
vegetatieveranderingen in de tijd (Demeulenaere et al., 2002; Schaminée et al., 1995).   
 
Tabel 2: De beheermonitoringsschaal. 
 
Code Omschrijving  Bedekking  Aantalschattin g 
D dominant >75% irrelevant 
H halfbedekkend 50-75% irrelevant 
K kwartbedekkend 25-50% irrelevant 
B bedekkend 5-25% irrelevant 
A abundant <5% >1001 
F frequent <5% 101-1000 
V verspreid <5% 11-100 
S schaars <5% 4-10 
ZS zeer schaars <5% 1-3 

P = plaatselijk: planten groeiend in aaneengesloten vlekken (éénsoortig of gemengd) waarvan de 
begrenzing zich op minder dan 1/4 van de oppervlakte van het proefvlak concentreert 

 
De PQ’s kunnen worden afgebakend volgens een objectieve en subjectieve manier. Bij de 
objectieve manier worden PQ’s geplaatst via een regelmatig patroon, bv. om de 1.000 m. Via 
de subjectieve bemonstering worden PQ’s doelbewust gekozen omwille van de 
aanwezigheid van zeldzame soorten (Rode Lijst) en/of soortenrijke vegetaties. Een 
subjectieve bemonstering kan ook worden uitgevoerd om een bepaalde beheervorm op te 
volgen. 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, EG-richtlijn 2000/60/EG) betekent een kentering in 
het integraal waterbeleid. Een belangrijke verandering t.o.v. de vroegere Europese richtlijnen 
m.b.t. water is dat de doelstellingen voor water niet langer enkel in functie van menselijk 
gebruik worden gedefinieerd. Er wordt duidelijk een stap gezet naar ecologische 
kwaliteitsdoelstellingen. De KRW verplicht de lidstaten tot de opstelling van programma’s 
voor de monitoring van de watertoestand (Schneiders, 2004). De monitoringsprogramma’s 
dienen ondermeer een beeld te geven van “de ecologische en chemische toestand en het 
ecologisch potentieel” (EG-richtlijn 2000/60/EG). Een methodologie voor het monitoren van 
de oever- en watervegetatie van waterlopen in het kader van de KRW werd uitgewerkt door 
Schneiders & Jochems (2004). Deze methode stelt voor om trajecten van 100 m te 
monitoren. Hierbij wordt een traject van 100 m onderverdeeld in 10 stroken van 10 m. Voor 
elke 10 m-strook worden de aanwezige soorten genoteerd, samen met hun abundantie 
volgens de beheermonitoringsschaal. Deze methode zal worden toegepast bij het monitoren 
van oevertrajecten langs het kanaal Gent-Brugge en het Leopoldkanaal. 
 
De vegetatieopnames worden digitaal ingevoerd met behulp van Turboveg (figuur 1). Dit 
programma is speciaal ontworpen voor het bewaren, selecteren en exporteren van 
vegetatieopnames (Hennekens, 1995). Via dit programma kunnen plantensoorten gekoppeld 
worden aan hun indicatiewaarden voor abiotische factoren (bv. Ellenberggetallen). Dit laat 
bijvoorbeeld toe om te evalueren in hoeverre er ten gevolge van het beheer verschuivingen 
optreden in de nutriëntenhuishouding  van de bodem. Vanuit Turboveg kunnen 
opnameselecties geëxporteerd worden naar andere programma’s voor verdere analyses 
zoals Excel, Statistica, PC-ORD, Canoco, e.a. 
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Figuur 1. Het invoeren van de vegetatieopnames gebeurt met behulp van het programma 
Turboveg. 
 

5.1.2. Verbossing 
 
De ontwikkeling van een zeer waardevolle mozaïekvegetatie met bomen en struiken vormt 
op vele plaatsen een doelstelling van het begrazingsbeheer. Anderzijds is het meestal niet 
wenselijk dat de bermen tot gesloten bos evolueren. Een gerichte sturing van het 
begrazingsbeheer is daartoe gewenst, maar dit is slechts mogelijk via een aangepaste 
monitoring. 
 
Een beeld van het al dan niet vestigen en ontwikkelen van houtige soorten (verbossing) in 
een gebied kan worden bekomen via de methode (‘Order method’) uitgewerkt door Rondeux 
(1993). Hierbij wordt in het onderzoeksgebied een aantal punten geselecteerd waarrond de 
dichtsbijstaande houtige soorten worden genoteerd. In deze studie worden de eerste 10 
houtige soorten (van zaailingen tot volwassen bomen) genoteerd. Van iedere soort wordt de 
afstand tot het opnamepunt, de hoek t.o.v. het noorden, de diameter van de stengel aan de 
basis, de grootte en de vraatschade bepaald. Het veldformulier voor het opmeten van de 
verbossingsgegevens is weergegeven in bijlage 2. 
 
De verschillende opnamepunten worden ingemeten via een Trimble RTK GPS met, in ideale 
omstandigheden, een zeer grote precisie (fout <5 cm). De gegevens worden ingevoerd via 
een access-database dat op het INBO werd ontwikkeld voor het project “natuurontwikkeling 
door spontane verbossing en actieve bosaanplant op niet-bosbodems: bosuitbreiding en -
ontwikkeling onder extensief graasbeheer”. 
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5.2. Broedvogels 
 
Monitoring van broedvogels kan op verschillende manieren gebeuren. Territoriumkartering 
wordt beschouwd als de meest universele en nauwkeurige methode (Hustings et al., 1985). 
Bij een territoriumkartering bezoekt men het gebied een aantal keer en worden uiteindelijk 
territoriumkaarten gemaakt. Op die manier wordt er informatie verkregen over het aantal en 
de verspreiding van de broedvogels. 
 
De broedperiode verschilt van soort tot soort. Standvogels zijn al vroeg in het seizoen actief. 
Wanneer de zomervogels aankomen en volop zingen, hebben sommige standvogels al 
jongen en gedragen ze zich onopvallend. Om zowel zomer- als standvogels te inventariseren 
worden dan ook best verschillende bezoeken gebracht. Ideaal worden de bezoeken 
gelijkmatig gespreid over de periode van maart tot juni, met een hogere frequentie voor de 
maanden april en mei. Tevens wordt, voor bepaalde aandachtsoorten, rekening gehouden 
met de beste waarnemingsperiode van deze soorten (Vermeersch et al., 2000).  
 
Het inventariseren rond zonsopkomst levert doorgaans de beste resultaten op, zeker voor 
zangvogels. Voor rallen en uilen is het ook aangewezen om minimaal één of twee 
nachtbezoeken in te lassen. 
 
De beste telresultaten kunnen worden verwacht bij weinig wind, weinig of geen bewolking en 
niet te hoge of te lage temperaturen. Zachte motregen kan gunstig inventarisatieweer zijn, en 
dat geldt soms ook voor perioden tussen regenbuien. Inventariseren bij slecht weer (harde 
regen, wind, koude) is niet zinvol. 
 
Van het te inventariseren gebied wordt, best na een verkenning, een route aangeduid. De 
route moet zodanig zijn dat er overal zo dicht in de buurt is geweest dat ook soorten die 
zacht zingen kunnen worden gehoord. Het startpunt van de route wordt best veranderd 
tijdens de verschillende veldbezoeken (Hustings et al., 1985). Tijdens het lopen van de route 
wordt de soort en zijn locatie aangegeven op een gedetailleerde kaart. Tevens worden 
gedragsaanduidingen, in het bijzonder deze die wijzen op territoriumgedrag of de 
aanwezigheid van een nest, weergegeven via een veldnotatie (bijlage 3). Het is belangrijk 
om goed te letten op "uitsluitende waarnemingen": waarnemingen van met zekerheid 
verschillende individuen (meestal op hetzelfde moment gehoord of gezien).  
 

5.3. Dagvlinders 
 
Een monitoringsmethode voor dagvlinders die veel informatie oplevert is het wandelen van 
een vaste vlinderroute (Van Swaay, 2000). Tijdens het afwandelen van de route wordt elke 
dagvlinder die binnen een denkbeeldige kooi van 5 m boven, 2,5 m links en 2,5 m rechts van 
de teller vliegt geteld. Een voorbeeld van een veldformulier is weergegeven in bijlage 4. Elk 
jaar worden best steeds dezelfde routes afgelopen. De routes worden daarom best op een 
gedetailleerde stafkaart aangeduid. De routes hebben een maximale lengte van 1 km. 
 
De activiteit van dagvlinders is sterk verbonden met het weer. Belangrijke voorwaarden voor 
het inventariseren van dagvlinders zijn (Van Swaay, 2000): 

• tussen 10.00 en 17.00 uur, 
• bij een windkracht van 5 Beaufort wordt niet geteld, 
• bij neerslag wordt niet geteld, 
• bij een temperatuur tussen 13 en 17 °C wordt alleen  geteld als er minder dan 50 % 

bewolking is; bij een temperatuur hoger dan 17 °C k an ook geteld worden als er meer 
dan 50 % bewolking is. 
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De ideale monitoringsperiode loopt van 1 april tot 30 september waarbij om de veertien 
dagen een vaste route wordt bewandeld (Van Swaay, 2000). Vlinders worden immers 
gekenmerkt door een bepaalde vliegperiode, een periode waarin ze in grote aantallen 
aanwezig zijn. De vliegperiode volgens Maes & Van Dyck (1999) voor de belangrijkste 
aandachtssoorten voor de bermen van het kanaal Gent-Brugge en het Leopoldkanaal is 
weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3. Vliegperiode van enkele aandachtssoorten dagvlinders langs het kanaal Gent-
Brugge en het Leopoldkanaal 
 
soort 1ste generatie 2de generatie 
Bruin blauwtje midden mei tot midden juni (met 

een piek tussen 20 en 31 mei) 
begin juli tot eind september (met 
een piek tussen 20 juli en 20 
augustus) 

Icarusblauwtje begin mei tot begin juli (met een 
piek tussen 20 mei en 20 juni) 

begin juli tot midden september 
(met een piek tussen 20 juli en 20 
augustus) 

Hooibeestje eind april tot eind juni (met een 
piek tussen 10 mei en 10 juni) 

begin juli tot eind september (met 
een piek in de maand augustus) 

Kleine vuurvlinder eind april tot midden juni (met 
een piek tussen 10 en 31 mei) 

begin juli tot begin oktober (met 
een piek tussen 20 juli en eind 
augustus) 

 
Uit de gegevens van de vliegtijden kan worden afgeleid dat het lopen van de vlinderroute 
langs het kanaal Gent-Brugge en het Leopoldkanaal best in volgende periodes wordt 
gedaan: 1ste maal tussen half mei en eind mei; een 2de en 3de maal tussen half juli tot eind 
augustus.  
 
Drie bezoeken zijn onvoldoende om uitspraken te doen over absolute populatiegroottes 
omdat de aantallen sterk schommelen van week tot week of zelfs van dag tot dag, 
naargelang de vordering van de vlindergeneraties over het seizoen. Drie bezoeken zijn wel 
voldoende om een kwalitatieve vergelijking te kunnen maken van de verschillende 
onderzoeksgebieden. 
 

5.4. Beheer 
 
Voor het opvolgen van de verschillende beheervormen wordt voorgesteld om op 
verschillende ogenblikken tijdens het jaar enkele parameters te noteren. Deze 
aandachtvragen en -punten zijn weergegeven in bijlage 5. 
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6. Ontwerp monitoringsplan 

6.1. Kanaal Gent-Brugge 
 
Monitoring vegetatie bermen  (foto 1) 
• objectieve manier (om de 1.000 m):  

96 permanente kwadraten, uitgetest en uitgevoerd in 2005 (bijlage 6) 
10-tal extra permanente kwadraten wenselijk (bijlage 6) 

• subjectieve manier  
25 permanente kwadraten, uitgetest en uitgevoerd in 2005 (bijlage 6) 

• grootte van opnames: 2x2 m 
• Londo-schaal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Vegetatieopnames in de 
bermen worden gedaan door 
proefvlakken van 2x2 m af te 
bakenen. De foto toont de berm aan 
de linkeroever net stroomafwaarts 
Bellembrug. 

 
Monitoring vegetatie W&Z-restgronden  (foto 2) 
• 19 opnames, uitgetest en uitgevoerd in 2005 (bijlage 7) 
• Om het W&Z-beleid voor (al dan niet) uitbesteding van het beheer aan derden tot op 

zeker hoogte te kunnen evalueren zijn extra/bijkomende opnames gewenst in een 
beperkte selectie van gebieden (bijlage 7): 

restgrond te Bellem 
“ponyweide” aan de Miseriebocht 
gedempte kanaalarm ten zuiden van Miseriebocht 
Leiemeersen-Noord 

•  beheermonitoringsschaal 
• grootte opnames: 25x2 m tot 50x2 m (door de beheermonitoringsschaal is een grotere 

opname-oppervlak mogelijk) 
• verbossingsgegevens op 2 restgronden (19 punten, uitgevoerd in 2005) 
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Foto 2. Vegetatieopnames in W&Z-restgronden worden o.a. gedaan door proefvlakken van 
25x2 m af te bakenen. De foto toont de restgrond te Durmen (ten ZO van kruising met 
Afleidingskanaal) waar een extensief beheer via particulieren is ingesteld. 
 
Monitoring broedvogels  in de bermen en de oevers 
• 10 trajecten (bijlage 8); de trajecten werden zodanig gekozen dat variatie optreedt in 

beheer, vegetatie en structuur (kruidige vegetatie, struweel, bos). 
linkeroever t.h.v. Durmenbrug 
linkeroever te Hansbekebrug 
rechteroever net stroomafwaarts Bellembrug 
rechteroever net stroomopwaarts Aalterburg 
linkeroever t.h.v. Patersveld 
rechteroever t.h.v. Knesselarebrug 
rechteroever tussen Sint-Jorisbrug en Kijkuit 
linkeroever tussen Miseriebocht en Beernembrug 
linkeroever en rechteroever t.h.v. Fortsite 
plasbermen rechteroever t.h.v. de keersluis 

• lengte: 1.000 m 
• aandachtssoorten: Graspieper, Zomertortel, Kneu, IJsvogel, Roodborsttapuit 
• kolonie Huiszwaluw Bellembrug: 1 veldbezoek rond 1 augustus 
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Monitoring dagvlinders  in de bermen 
• 10 trajecten (bijlage 9); de trajecten werden zodanig gekozen dat variatie optreedt in 

beheer en vegetatie.  
• lengte: 400 m; denkbeeldige kooi van 5 m boven, 2,5 m links en 2,5 m rechts (foto 3) 
• 3 veldbezoeken: rond 20 mei, 20 juli en 15 augustus 
• aandachtssoorten: Icarusblauwtje, Bruin blauwtje, Kleine vuurvlinder, Hooibeestje 
 

 
 

Foto 3. De dagvlinderfauna van een berm gebeurt door de dagvlinders te tellen in een 
denkbeeldige kooi van 400x5x5 m te tellen. De foto toont de berm aan de rechteroever net 
stroomafwaarts Bellembrug. 
 
Monitoring stortstenen  bij de recente bochtafsnijdingen 
• locaties: net stroomafwaarts Beernembrug en tussen Moerbrugge- en Steenbruggebrug  
• vegetatie 

2 trajecten van 100 m; ingedeeld in 10 stroken van 10 m 
beheermonitoringsschaal  
grootte: 10x1 m  
juni-augustus 

 
Monitoring plasberm  keersluis  (foto 4) 
• vegetatie 

4 trajecten van 100 m; ingedeeld in 10 stroken van 10 m 
per traject 4 zones (3 aan rand stortstenen, 1x open water gedeelte; foto 4) 
beheermonitoringsschaal  
grootte: 10x1 m  
juni-augustus 

• broedvogelinventarisatie  
1 traject 
2 veldbezoeken: rond 20 april en 20 mei 
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Foto 4. De vegetatie van de plasberm t.h.v. de keersluis wordt in kaart gebracht via 4 zones. 
De vierde zone is de rand van de stortstenen aan de kanaalzijde. 
 
Opvolging maaibeheer bermen en W&Z-restgronden 
• overlopen aandachtspunten en vragen bijlage 5 
• veldbezoeken: na eerste maaibeurt en na tweede maaibeurt  
 
Opvolging begrazingsbeheer  bermen en W&Z-restgronden 
• overlopen aandachtspunten en vragen bijlage 5 
• veldbezoeken: winter, lente, voorzomer, zomer, herfst 
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6.2. Leopoldkanaal 
 
Monitoring vegetatie  bermen 
• objectieve manier (om de 1.000 m; de landzijde palend aan landbouwgebied om de 

2.000 m):  
110 permanente kwadraten (bijlage 10) 

• subjectieve manier (voor Hondskruid, Bevertjes, Zeegroene zegge, Gewone agrimonie, 
Geel walstro, Kattedoorn, Grote en kleine ratelaar, Bijenorchis, Aardaker, Viltig 
kruiskruid, Gulden sleutelbloem, Kantig hertshooi, Hokjespeul, Fijne ooievaarsbek, 
Kruipend stalkruid, Zanddoddegras, Zilte zegge, Aardbeiklaver, Kamgras, Eikvaren, 
Steenbreekvaren, Tongvaren) 

21 permanente kwadraten (bijlage 10) 
• grootte van opnames: 2x2 m, 
• Londo-schaal, 
 
Monitoring broedvogels  in de bermen en de oevers 
• 6-tal trajecten (nog verder uit te werken): 

tussen Oesterput- en Stenenschuurbrug 
tussen Zonne- en Langewegbrug 
tussen Oosthoek- en Strobrug 
tussen Leestjes- en Jacksenbrug (iepestruweel) 
tussen Platheule- en Jacksenbrug 
tussen Ramskapellebrug en de spoorweg  

• aandachtssoorten: Rietzanger, Rietgors, Blauwborst, IJsvogel, Graspieper, Zomertortel, 
Roodborsttapuit, Wielewaal. 

 
Monitoring dagvlinders  in de bermen 
• 9 trajecten (bijlage 11) 
• 3 veldbezoeken: rond 20 mei, 20 juli en 15 augustus 
• aandachtssoorten: Icarusblauwtje, Bruin blauwtje, Kleine vuurvlinder, Hooibeestje 
 
Opvolging inzet van schaapskudde  
• overlopen aandachtspunten bijlage 5 
• veldbezoeken: afhankelijk van het jaarlijks opgesteld begrazingsschema 
 
Opvolging maaibeheer bermen 
• overlopen aandachtspunten en vragen bijlage 5 
• veldbezoeken: na eerste maaibeurt en na tweede maaibeurt  
 
Opvolgen begrazingsbeheer  bermen 
• overlopen aandachtspunten en vragen bijlage 5 
• veldbezoeken: winter, lente, voorzomer, zomer, herfst 
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7. Voorstel timing 
 
Om een goede monitoring en evaluatie van het beheer en de NTMB-inrichtingswerken te 
kunnen uitvoeren is een periodieke herhaling noodzakelijk. Tabel 4 geeft een voorstel van 
timing voor de monitoring langs het kanaal Gent-Brugge en het Leopoldkanaal. 
 
Tabel 4.  Voorstel van timing voor de monitoring langs het kanaal Gent-Brugge en het 
Leopoldkanaal. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
kanaal Gent-Brugge        
vegetatie bermen + +  +  +  
vegetatie W&Z-restgronden + +  +  +  
NTMB-oevers  +  +  +  
broedvogels bermen  +  +  +  
dagvlinders bermen  +  +  +  
opvolging maai- en begrazingsbeheer  + + + + + + + 
Leopoldkanaal        
vegetatie bermen  + +  +  + 
broedvogels bermen    +  +  + 
dagvlinders bermen   +  +  + 
opvolging schaapskudde + + + + + + + 
opvolging maai- en begrazingsbeheer  + + + + + + 

 

Referenties 
 
BAKKER J. P., OLFF H., WILLEMS J. H. & M. ZOBEL. 1996. Why do we need permanent plots in 
the study of long-term vegetation dynamics? Journal of Vegetation Science 7: 147-156. 
 
DEMEULENAERE E., SCHOLLEN K., VANDOMME V., T’JOLLYN F., HENDRICKX F., MAELFAIT J.P., 
M. HOFFMANN. 2002. Een hiërarchisch monitoringssyteem voor beheersevaluatie van 
natuurreservaten in Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud 2002.09, 141 pp. 
 
DE RYCKE A. & K. DECLEER. 2005. Evaluatie van NTMB-projecten langs de IJzer uitgevoerd 
door AWZ/WWK: eindvoorstel monitoringsplan. Nota van het Instituut voor Natuurbehoud,  
IN.A.2004.101, 32 pp. 
 
GOLDSMITH F.B. 1991. Monitoring and conservation ecology. Chapmann and Hall, London. 
 
HENNEKENS S. M. 1995. Turbo(Veg). Programmatuur voor invoer, verwerking en presentatie 
van vegetatiekundige gegevens. Gebruikershandleiding. IBN-DLO Giesen & Geurts, 67 pp. 
 
HUSTINGS F., KWAK R., OPDAM P. & M. REIJNEN. 1985. Natuurbeheer in Nederland, deel 3. 
Vogelinventarisatie: achtergronden, richtlijnen en verslaglegging. Poduc Wageningen, 
Nederlandse vereniging tot bescherming van vogels Zeist, 495 pp. 
 
LODTS M., HEYRMAN H., DE LOOSE L. & H. MAARTEN. 2005. Inrichtingsinstrumenten. In: 
DUMORTIER M, DE BRUYN L, HENS M, PEYMEN J, SCHNEIDERS A, VAN DAELE T, VAN REETH W, 
WEYEMBERH G & E. KUIJKEN. Natuurrapport 2005. Toestand van de natuur in Vlaanderen: 
cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 24, Brussel. pp. 
391-403. 
 



 

 16 

LONDO G. 1975. De decimale schaal voor vegetatiekundige opnamen van permanents 
kwadraten. Gorteria 7: 101-106. 
 
MAES D. & H. VAN DYCK. 1999. Dagvlinders in Vlaanderen. Ecologie, verspreiding en behoud. 
Stichting Leefmilieu/KBC i.s.m. het Instituut voor Natuurbehoud en de Vlaamse 
Vlinderwerkgroep, 480 pp. 
 
RONDEUX. 1993. La mesure des arbres et des peuplements forestiers. Les presses 
agronomiques de Gembloux. 520pp. 
 
SCHAMINEE J.H.J., STORTELDER A.H.F. & V. WESTHOFF. 1995. De vegetatie van Nederland. 
Deel 1. Inleding tot de plantensociologie – grondslagen, methoden en toepassingen. Opulus 
Press, Uppsala/Leiden, 296 pp. 
 
SCHNEIDERS A. 2004. Deel I : Leidraad voor de monitoring in Vlaanderen. In: SCHNEIDERS A., 
DENYS L., JOCHEMS H., VANHECKE L., TRIEST L., ES K., PACKET J., KNUYSEN K., P. MEIRE. 
Ontwikkelen van een monitoringsysteem en een beoordelingssysteem voor macrofyten in 
oppervlaktewateren in Vlaanderen overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water: 67-85. 
Instituut voor Natuurbehoud, Nationale Plantentuin van België, UA en VUB in opdracht van 
VMM, Brussel. 
 
SCHNEIDERS A. & H. JOCHEMS. 2004. Proefopzet macrofytenmonitoring: rivieren. In: 
SCHNEIDERS A., DENYS L., JOCHEMS H., VANHECKE L., TRIEST L., ES K., PACKET J., KNUYSEN 
K., P. MEIRE. Ontwikkelen van een monitoringsysteem en een beoordelingssysteem voor 
macrofyten in oppervlaktewateren in Vlaanderen overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn 
Water: 67-85. Instituut voor Natuurbehoud, Nationale Plantentuin van België, UA en VUB in 
opdracht van VMM, Brussel. 
 
SPELLERBERG I.F. 1991. Monitoring ecological change. Cambridge University Press, 
Cambridge. 
 
VAN DYCK H., MAES D. & I. BRICHAU 2001. Toepassen van een multi-soortenbenadering bij 
planning en evaluatie in het Vlaamse natuurbehoud. Rapport Universiteit Antwerpen. In 
opdracht van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur. 
 
VAN KERCKVOORDE A., DE RYCKE A. & K. DECLEER 2004. Verkennende ecologische 
gebiedsvisie van het Leopoldkanaal en omgeving (conceptrapport). Verslag van het Instituut 
voor Natuurbehoud, IN.O.2004.13. 
 
VAN KERCKVOORDE A., MARTENS L. & K. DECLEER. 2005. Verkennende ecologische 
gebiedsvisie voor het kanaal Gent-Brugge en omgeving. Rapport van het Instituut voor 
Natuurbehoud, 2005.09, 337 pp. 
 
VAN LANDUYT W, MAES D., PAELINCKX D., DE KNIJF G., SCHNEIDERS A. & J.P. MAELFAIT. 1999. 
Biotopen. In: KUIJKEN E. (red.) Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: 
cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, Brussel, 250 pp. 
 
VAN OLMEN M., VANACKER S. & M. HOFFMANN. (red.). 2000. Hoe aandachtssoorten en 
grondwaterstanden opvolgen? Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.R.2000.3, 
115 pp. 
 
VAN SWAAY C.A.M. 2000. Handleiding Landelijk Meetnet Dagvlinders. De Vlinderstichting, 
Wageningen, 2000.11. 
 



 

 17 

VERMEERSCH G., DEVOS K. & A. ANSELIN. 2000. Soortenhandleiding Project Vlaamse 
Broedvogelatlas 2000-2003. Nota van het Instituut voor Natuurbehoud 2000.2. 
 
VERMEERSCH G., MAES D., BAUWENS D, VAN SPAENDONK G. & W. VAN SCHANDEVIJL. 2005. 
Beheersevaluatie van de Brusselse groene ruimten d.m.v. de multisoortenaanpak. Case-
study Vuylbeekvallei. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.R.2005.08, 60 pp. 
 
 



 

 18 

Bijlagen 
 
Bijlage 1. Veldformulier voor een vegetatieopname. 
 
Algemene gegevens: 

Opnamenummer:………………… 

Datum: ………………… 

Lengte en breedte: …… x …… 

Locatie: ………………………………………………………………………………………. 

             ….…linkeroever      ….…rechteroever                    ….…waterzijde       ..…..landzijde 

Type:                          ……. objectief (per km)                                                  .…… subjectief 

Abiotiek 

Hellingsgraad: ………………… 

Expositie:…………………. 

Soorten en bedekking: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 
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Totale bedekking: ………………… 

Bedekking hogere planten: ………………… 

Mosbedekking: ……………… 

Strooiselbedekking: ……………… 

 

Gemiddelde hoogte vegetatie:…………………. 

Uitschieters hoogte:………………… 

Opmerkingen: (beschaduwing, beheer,…) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Situatieschets: (met vermelding oriëntatiepunten) 
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Bijlage 2. Veldformulier voor het meten van verbossing samen met de veldcode voor enkele 
parameters. 
 
Plaats:…………………………………………………………………………………………………… 

Datum: ………………… 

 
Soorten 

1.  ………………………. 

2  ………………………. 

3  ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

7. ………………………. 

8. ………………………. 

9. ………………………. 

10. ……………………… 

Afstand 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Hoek 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Diameter 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Hoogte 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Vertakking 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Vraat 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

 
Soorten 

1.  ………………………. 

2  ………………………. 

3  ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

7. ………………………. 

8. ………………………. 

9. ………………………. 

10. ……………………… 

Afstand 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Hoek 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Diameter 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Hoogte 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Vertakking 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Vraat 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 
 

code diameter 
0 0-1 cm 
1 1-2 cm 
2 2-3 cm 
3 3-4 cm 
4 4-5 cm 
5 5-10 cm 
10 > 10 cm 
 

code vraatschade  
0 geen  
i insectenvraat  
k konijn  
S slagschade  
Z zijtak  
T top  
TZ top+zijtak 
ZS zijtak+slag  
TZS top+zijtak+slag  

code hoogte  
A H < 0,5m  
B 0,5m < H ≤ 1m  
C 1m < H ≤ 1,5m  
D 1,5m < H ≤ 2m  
2 2m < H ≤ 3m   
3 3m < H ≤ 4m   
4 4m < H ≤ 5m   
5 5m < H ≤ 10m 
10 H > 10 m  
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Bijlage 3. Veldformulier voor een broedvogelinventarisatie. 
 
 
Algemene gegevens 

Datum: 

Locatie: 

Begin- en eindtijd: 

Weer 

Temperatuur: 

Bewolking: 

Windkracht: 

Gedetailleerde kaart / orthofoto van gebied 

 

tekenen gevolgde route 

 

verschillende vogelsoorten met aanduiding van:  

locatie 

gedrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen: (vegetatie, beheer, structuur, omliggend gebied,…) 

 

Bezette holte                    x 

~ 
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Bijlage 4. Veldformulier voor een vlinderinventarisatie. 
 
Algemene gegevens 

 

Datum: 

Begin- en eindtijd: 

Locatie: 

 

Weer 

 

Temperatuur: 

Bewolking: 

Windkracht: 

Soorten en aantallen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen: (vegetatie, beheer, structuur, beschaduwing, omliggend gebied,…) 
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Bijlage 5. Aandachtspunten en -vragen bij enkele beheervormen.  
 
 
1) Aandachtspunten en -vragen maaien 

 
maaidata 
maailocaties gerespecteerd 
maaisel voldoende opgeruimd 
maaihoogte  
te diep gemaaid 
gebruikte maaimachines  
struwelen, riet gemaaid 
bodemschade 
conform aan bermbesluit 

 
 
2) Aandachtspunten en -vragen begrazing 

 
aantal dieren 
periode van begrazing (begin- en einddata zo goed mogelijk nagaan; rustperiodes) 
hoogte en structuur vegetatie 
bijvoederen 
bestrijdingsmiddelen 
bemesting 
overbetreding 
probleemsoorten (Akkerdistel, Speerdistel)  
erosieproblemen 
conform vergunningen 

 
 
3) Aandachtspunten en -vragen schaapskudde 

 
navolgen van het opgelegd begrazingsschema 
hoogte en structuur vegetatie 
welke soorten worden wel of net niet gegeten 
aantal dieren van de schaapskudde 
gebruik van parkeerweide 
probleemsoorten (Akkerdistel, Speerdistel, bramen)  
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Bijlage 6. Ligging van de verschillende permanente kwadraten in de bermen van het kanaal 
Gent-Brugge en de oude kanaalarmen die werden geïnventariseerd in 2005 en voorstel tot 
enkele bijkomende opnames. 
 

•  objectieve manier  
•  subjectieve manier 
•  bijkomende permanente kwadraten 
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Bijlage 7. Ligging van de uitgevoerde (rood) en voorstel van de (groen) opnames in de W&Z-
restgronden langs het kanaal Gent-Brugge. 
 

A: tussen Molenmeers en kanaal, B: t.h.v. Lovendegembrug, C: ten NO van kruising met 
Afleidingskanaal, D: Durmen (ten ZO van kruising met Afleidingskanaal), E: ten W van kruising van 
Afleidingskanaal, F: te Bellem, G: Miseriebocht, H: Leiemeersen-noord 
 

 
 

 
 

 

A 

B 

C
 A  
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E 
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F 

G 
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 32 

Bijlage 8. Voorstel van de ligging van de verschillende trajecten voor de monitoring van 
broedvogels in de bermen en oevers van het kanaal Gent-Brugge. 
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Bijlage 9. Voorstel van de ligging van de verschillende trajecten voor vlindermonitoring in de 
bermen van het kanaal Gent-Brugge. Alle transecten beogen de berm aan de waterzijde met 
uitzondering van het transect aan de linkeroever te Aalter. 
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Bijlage 10. Voorstel van de ligging van de verschillende permanente kwadraten in de bermen 
van het Leopoldkanaal. 
 

•  objectieve manier  
•  subjectieve manier  
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Bijlage 11. Voorstel van de ligging van de verschillende trajecten voor vlindermonitoring in de 
bermen van het Leopoldkanaal.  
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