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Aanleiding 

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) zet volop in op de multifunctionaliteit van de door hen 
beheerde waterwegen. Er is dan ook aandacht voor ecologie en landschappelijke impact langs 
die waterwegen (www.vlaamsewaterweg.be/missie-en-visie). Binnen dit kader streeft DVW 
naar een ecologisch beheer van de dijken langs het Afleidingskanaal van de Leie. 

In 2009 bracht het INBO de ecologische waarden langs het Afleidingskanaal van de Leie in 
kaart. Op basis van de geïnventariseerde soortensamenstelling en de ecologische potenties 
werd een maai- en graasbeheer voor de dijken ervan uitgewerkt (Van Kerckvoorde, 2010). In 
2020 werkte het INBO een actualisatie van vooral het maaibeheer uit voor diezelfde dijken 
(Van Kerckvoorde, 2020). 

Langs het Afleidingskanaal van de Leie net stroomopwaarts Jacksensbrug wordt de landzijde 
van de dijk op de linkeroever gebruikt als hindernissenparcours voor paarden. Dit heeft 
gevolgen voor de laanaanplantingen en de vegetatie op de dijk. 

Vragen 

1. Is het gebruik van het dijktraject als hindernissenparcours voor paarden te rijmen met de 
ecologische doelstellingen van deze dijk? 

2. Is begrazing door paarden wenselijk op deze dijk? 

Toelichting 

1 Situering 

Het dijktraject met paardengebruik situeert zich aan de landzijde van de linkeroever net 
stroomopwaarts Jacksensbrug op het grondgebied van Damme (figuur 1 en figuur 2). De 
lengte van het traject is 200 m en de breedte 20 m. 

 

Figuur 1. Situering van het dijktraject met paardengebruik (rode lijn) aan de hand van de topografische 
kaart (AGIV, 2009). 
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Figuur 2. Orthofoto (AGIV, 2020) van het dijktraject met paardengebruik (rode lijn) net stroomopwaarts 
Jacksensbrug op de linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie. 

2 Actuele botanische waarde 

In het betreffende bermtraject is de vegetatie voor een groot deel vernield en komt er blote 
grond voor (zie fotobijlage). Er komen kenmerkende soorten voor van verstoord grasland (Van 
Uytvanck et al., 2017) zoals gewone raket, witte dovenetel, vogelmuur, varkensgras, 
straatgras, behaarde boterbloem, kamille sp. en avondkoekoeksbloem. 

Aan de randen van het dijktraject is het grasland verruigd met typische soorten 
boerenwormkruid, smeerwortel, gewone berenklauw, jakobskruiskruid, grote brandnetel, 
fluitenkruid, braam sp., klit sp., zevenblad en Engels raaigras. Eveneens langs de randen zijn 
soorten van gras-kruidenmix schaars aanwezig zoals duizendblad, peen, klein streepzaad, 
scherpe boterbloem, hopklaver en hondsdraf (Van Uytvanck et al., 2017). Op het talud aan de 
landzijde groeien een paar eenstijlige meidoorns. Enkele meidoorns hebben een beschadigde 
schors (zie fotobijlage). 

Er staan 3 rijen populieren. Verschillende populieren vertonen een door de paarden 
beschadigde schors aan de basis (zie fotobijlage).   

3 Ecologisch streefbeeld met voorstel van beheer en inrichting 

Het ecologisch streefbeeld kan een bomen-struikendijk, soortenrijke graslanddijk of bomen-
soortenrijke graslanddijk zijn (Van Kerckvoorde, 2020). 

• Bomen-struikendijk. De dijk kent een dicht bomenbestand met lokaal opslag van 
struiken. In de kruidlaag is een verruigde of verarmde graslandvegetatie met hoge 
bedekkingen van productieve grassen (ruw beemdgras, kropaar, glanshaver), grote 
brandnetel, fluitenkruid, kleefkruid, zevenblad, smeerwortel en braam te verwachten. 
Beschaduwing en bladval zorgen immers voor ongeschikte condities voor soortenrijke 
graslandvegetaties (Schaffers, 2002). Het maai- of graasbeheer heeft voor dit 
streefbeeld een ondergeschikte rol. 
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• Soortenrijke graslanddijk. Lichtrijke condities, nodig voor soortenrijk grasland, worden 
bekomen door de bomenrijen te rooien zonder vervanging. Een omvormingsbeheer is 
nodig om de voornamelijk verruigde en verarmde graslandvegetatie te laten 
ontwikkelen naar soortenrijke graslandvegetaties.  

• Bomen-soortenrijke graslanddijk. Om lichtrijke condities te bekomen kan een 
uitdunning van de bomenrijen worden uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is het 
rooien van de laanaanplant en aanplant in een minder dens plantpatroon (bijvoorbeeld 
in 1 rij met 15 m plantafstand). Een omvormingsbeheer is nodig om de verruigde en 
verarmde graslandvegetaties te laten evolueren naar soortenrijk grasland. 

Het omvormingsbeheer bestaat uit maaibeheer (2x maaien en afvoeren per jaar, begin juni en 
half oktober) of maai-graasbeheer (maaien en afvoeren begin juni en nabegrazing later in het 
groeiseizoen). Het belangrijkste doel van het omvormingsbeheer is het reduceren van de 
dominantie van forse grassen of kruiden en het verlagen van de bodemnutriënten, via het 
weghalen van een zo groot mogelijke biomassa. Op die manier kunnen minder productieve 
soorten zich vestigen en ontwikkelen en ontstaan soortenrijkere graslandvegetaties. Het 
zorgvuldig verwijderen van het maaisel is cruciaal en essentieel bij een omvormingsbeheer. 

De keuze van het streefbeeld wordt best genomen na verder overleg tussen DVW, erfgoed-, 
landschaps-, beleid-, en natuurdeskundigen. 

4 Gebruik van hindernissenparcours  

Het gebruik als hindernissenparcours voor paarden zorgt voor beschadiging van de 
graslandvegetatie en de aanwezige bomen. Afhankelijk van de intensiteit zal door 
vertrappeling pioniersvegetatie of blote grond voorkomen. Dit is nu reeds aan de orde. Het 
hindernissenparcour zou kunnen worden toegestaan wanneer een bomen-struikendijk wordt 
nagestreefd aangezien er toch geen soortenrijk grasland kan ontwikkelen. Echter het is van 
belang te beseffen dat blote grond en pioniersvegetatie een lage erosiebestendigheid hebben 
(Gyssels et al., 2005; Sýkora & Liebrand, 1987), waardoor de functie van de dijk als 
waterkering kan worden verzwakt.  

Indien het ecologisch doel een soortenrijke graslanddijk of bomen-soortenrijke graslanddijk is, 
dan is het gebruik als hindernissenparcours voor paarden daarmee onverenigbaar. Soortenrijk 
grasland kent wel een hoge erosiebestendigheid (Vannoppen et al., 2016; Sýkora & Liebrand, 
1987). 

5 Graasbeheer door paarden 

De manier van begrazing doet weinig ter zake wanneer een bomen-struikendijk wordt 
nagestreefd aangezien er toch geen soortenrijk grasland kan ontstaan. Om schade aan bomen 
en struiken te vermijden is een vrij extensieve begrazing met rustperiodes zonder begrazing 
wenselijk.  

Dit ligt anders bij de streefbeelden soortenrijke graslanddijk en bomen-soortenrijke 
graslanddijk. Voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland is enkel nabegrazing later in het 
groeiseizoen wenselijk, na een maaibeurt begin juni. Een omvormingsbeheer is immers nodig 
om de verruigde en verarmde graslandvegetaties te laten ontwikkelen naar soortenrijk 
grasland. In Vlaanderen is er een hoge atmosferische stikstofdepositie. Graasbeheer als enige 
beheervorm is ongeschikt om voedingsstoffen te verwijderen (Bakker, 1989). Als gevolg is 
maaien begin juni en afvoeren van het maaisel wenselijk om deze constante input van stikstof 
weg te werken.  

De nabegrazing start wanneer er voldoende hergroei is opgetreden na de maaibeurt in juni. 
Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden zal dit wellicht mogelijk zijn vanaf half juli. 
De begrazing gebeurt tot wanneer de vegetatie grotendeels (80-90%) is kort gegeten. 
Vervolgens worden de dieren weggehaald. De begrazingsperiode zal afhangen van het aantal 
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dieren en van de hergroei van de vegetatie. Wanneer voldoende hergroei is, kan later in het 
groeiseizoen nog eens begrazing worden gestart. 

Door de klimaatverandering zijn er meer warmere dagen in het jaar en groeit de vegetatie 
vaak tot eind oktober waardoor de vegetatie kan verruigen als ze niet kort genoeg de winter 
ingaat. De nabegrazingsperiode kan dan ook doorgaan tot eind oktober of zelfs half november. 
Het is belangrijk dat de vegetatie kort de winter kan ingaan.  

Paarden kunnen de bast en schors van bomen eten (van Wieren, 1987). Het is dan ook 
raadzaam om de bomen te beschermen (Nationale Boomgaardenstichting, 2007). 

Voorwaarden bij het graasbeheer voor de ontwikkeling naar soortenrijk grasland zijn: 
• de dijkvegetatie mag niet worden bemest, 
• er mogen geen herbiciden worden aangewend, 
• het bijvoederen van de dieren is niet wenselijk (mogelijk zijn sommige omwonenden, 

passanten of recreanten hiertoe wel geneigd). 

Conclusies 

1. Het gebruik als hindernissenparcours voor paarden zorgt voor beschadiging van de 
graslandvegetatie en de bomen. Afhankelijk van de intensiteit zal door vertrappeling 
pioniersvegetatie of blote grond voorkomen. Wanneer een bomen-struikendijk wordt 
nagestreefd kan het hindernissenparcours worden toegestaan. Onder bomen en struiken 
kan een soortenrijk grasland zich immers sowieso niet ontwikkelen. Het is van belang te 
beseffen dat blote grond en pioniersvegetatie een lage erosiebestendigheid hebben wat 
een gevaar kan inhouden voor het dijkbeheer. Indien een soortenrijke graslanddijk of 
bomen-soortenrijke graslanddijk wordt nagestreefd, is het gebruik als 
hindernissenparcours voor paarden uitgesloten. 

2. Graasbeheer door paarden kan op het dijktraject. De manier van begrazing heeft weinig 
belang wanneer een bomen-struikendijk wordt nagestreefd aangezien er geen soortenrijk 
grasland kan ontstaan. Wanneer een soortenrijke graslanddijk of bomen-soortenrijke 
graslanddijk het doel is, dan kan graasbeheer enkel onder de vorm van nabegrazing later 
in het groeiseizoen, na maaien begin juni en afvoeren van het maaisel. Paarden kunnen 
de bast en schors van bomen eten waardoor het raadzaam is om de bomen te beschermen.  
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Bijlage 1: Fotobijlage 

 

 

 



 

8 INBO.A.4222 www.inbo.be 

 

 



 

www.inbo.be INBO.A.4222 9 

 

 


	1 Situering
	2 Actuele botanische waarde
	3 Ecologisch streefbeeld met voorstel van beheer en inrichting
	4 Gebruik van hindernissenparcours
	5 Graasbeheer door paarden

		2021-09-02T13:04:17+0200
	Maurice Hoffmann (Signature)




