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Aanleiding 

Waterwegen en Zeekanaal NV beheert en exploiteert de bevaarbare waterwegen in de 

provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en (gedeeltelijk) Antwerpen. 

Te Damme beheert Waterwegen en Zeekanaal de Damse Vaart, het Leopoldkanaal, het 

Afleidingskanaal van de Leie en het Zuidervaartje.  

Langs de Damse Vaart wordt dit jaar een bermbeheer met een schaapskudde gestuurd door 

een herder opgestart. Het opstarten van dit begrazingsproject is een concrete invulling van 

het beheervoorstel geformuleerd voor quasi de volledige linkeroever van de Damse Vaart 

(Zwaenepoel 2015). Er wordt gestreefd naar een kudde van zo’n 200 dieren waarbij wordt 

ingeschat dat er zo’n 50 ha aan bermen nodig is om voldoende voedsel te garanderen. Langs 

de Damse Vaart is dergelijke oppervlakte niet voorhanden waardoor wordt uitgekeken naar 

bijkomende bermen en dijken in de omgeving van de Damse Vaart.  

Binnen dit kader heeft zowel Waterwegen & Zeekanaal NV als het Agentschap Wegen & 

Verkeer gevraagd om de wenselijkheid en mogelijkheid van een beheer met een geherderde 

schaapskudde na te gaan. Waterwegen & Zeekanaal vraagt dit voor de bermen op 

grondgebied Damme langs het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie en de 

middenberm gevormd door beide kanalen; het Agentschap Wegen & Verkeer voor de berm 

langs de gewestweg T300 (die aanliggend loopt met het Leopoldkanaal). 

Dit advies beschrijft de mogelijkheid en wenselijkheid van schapenbegrazing gestuurd door 

een herder voor de bermen langs het Leopoldkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie en de 

middenberm. De afweging van (schapen)begrazing langs de gewestweg T300 is in een apart 

INBO-advies uitgewerkt (Van Kerckvoorde & Decleer, 2016). 

Vraag 

Kunnen met een begrazingsbeheer door een geherderde schaapskudde de gestelde 

botanische doelen voor de bermen langs het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de 

Leie gerealiseerd worden?  

Toelichting 

1 Botanische waarde van de bermen langs het 
Leopoldkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie 
en de middenberm 

De vegetatie van de bermen langs het Leopoldkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie en de 

middenberm gevormd door deze kanalen is gedetailleerd geïnventariseerd in de ecologische 

gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal (Van Kerckvoorde & Decleer, 2009) en in het 

bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie (Van Kerckvoorde, 2010). De 

trajecten en de resultaten van de inventarisatie worden voorgesteld in figuren 1-3. 

Het grootste deel van de bermen kent een verruigde graslandvegetatie. Het zevenblad - 

ridderzuring bermtype, het dolle kervel - ijle dravik bermtype en het geel nagelkruid - 

schaduwgras bermtype wijzen hierop. Het zevenblad - ridderzuring bermtype en het dolle 

kervel - ijle dravik indiceren een verruigd grasland door hoge bedekkingen van onder meer 

glanshaver, ruw beemdgras, kropaar, grote brandnetel, zevenblad, fluitenkruid, kleefkruid, 

gewone smeerwortel, ridderzuring, akkerdistel en kruldistel. Het geel nagelkruid - 

schaduwgras bermtype duidt op een sterke beschaduwing door het voorkomen van 

robertskruid, geel nagelkruid, bosandoorn en schaduwgras. 

De bermen van het Leopoldkanaal tussen de Sifon en Oostkerkebrug en de middenberm 

tussen Molentjesbrug en Platheulebrug zijn botanisch waardevoller (figuur 2 en figuur 3). Ze 

behoren tot het klein streepzaad - duizendblad bermtype en het vlasbekje - Sint-Janskruid 
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bermtype. Deze bermtypes wijzen op glanshavergrasland met typische soorten zoals 

margriet, knoopkruid, klein streepzaad, duizendblad, goudhaver, gele morgenster en 

kraailook. 

De middenberm tussen de Sifon en de Heernisstraat heeft een vrij soortenrijke matig 

voedselrijke graslandvegetatie (figuur 3). Hier komt het scherpe boterbloem - rode klaver 

bermtype voor, met als kenmerkende soorten scherpe boterbloem, duizendblad, veldzuring, 

gewoon reukgras en gewoon biggenkruid.  

De middenberm tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug en tussen Oostkerkebrug en 

Dudzelebrug is een soortenarm grasland (figuur 3). Het witte klaver - Engels raaigras 

bermtype met dominantie van Engels raaigras, ruw beemdgras en kropaar duidt hierop.  

Een survey van de bermvegetatie is in mei-juni van 2016 verricht om te oordelen of de 

hierboven beschreven inventarisatiegegevens nog kloppen. Bij het merendeel van de bermen 

is dit het geval. Voor enkele trajecten zijn er veranderingen: 

 Langs het Leopoldkanaal tussen de Sifon en Oostkerkebrug, zowel op de kruin als op 

de bovenste helft van het talud aan de water- en landzijde, is de vegetatie sterk 

verstoord, wellicht als gevolg van het rooien van de populieren. Naast talrijke kale 

bodemplekken duiden kamille spec., greppelrus, kluwenhoornbloem, klein kruiskruid, 

grote klaproos en herderstasje hierop.  

 Langs het Leopoldkanaal tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug, op de kruin en de 

bovenste helft van het talud aan de waterzijde, groeien sporadisch soorten typisch 

voor glanshavergrasland zoals margriet, knoopkruid, gewone rolklaver, veldlathyrus, 

kraailook of soorten duidend op kalkrijke bodemomstandigheden zoals aardaker en 

dubbelkelk.  

 Op de middenberm tussen Jacksenbrug en Molentjesbrug komen lokaal, vooral op 

het talud richting het Afleidingskanaal van de Leie, relicten voor van vrij soortenrijk 

matig voedselrijk grasland omwille van witte klaver, kleine klaver, liggende klaver, 

gewoon biggenkruid, klein streepzaad, scherpe boterbloem en goudhaver. 

 Op de middenberm tussen Molentjesbrug en Platheulebrug groeit, vooral op het talud 

richting het Leopoldkanaal, een vrij soortenrijk matig voedselrijk grasland met 

scherpe boterbloem, veldzuring en goudhaver vrij veel voorkomend en gewoon 

reukgras sporadisch aanwezig.  

 Op de middenberm tussen de Sifon en Oostkerkebrug is de vegetatie verruigd, 

mogelijk door geen of een te extensief beheer de afgelopen jaren. 

Struiken (iep spec.) zijn dominant aanwezig ter hoogte van de waterzijde langs het 

Leopoldkanaal tussen Leetjesbrug en Molentjesbrug. Ook aan de landzijde langs het 

Afleidingskanaal van de Leie tussen Molentjesbrug en de Sifon groeien struiken vrij 

abundant. 

Eén jonge bomenrij is aanwezig langs het Leopoldkanaal (en 2 bomenrijen in de berm van de 

gewestwegen T300 en N378 die aanliggend aan het Leopoldkanaal lopen). Verschillende 

oude bomenrijen staan langs de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie en op de 

middenberm. 

Samengevat: 

De bermen van het Leopoldkanaal, zowel op de kruin en de bovenste helft van het talud aan 

de waterzijde, bestaan uit verruigd of verarmd grasland tussen Leestjesbrug en de Sifon 

(foto 1). Tussen de Sifon en Oostkerkebrug is er een verstoorde vegetatie met sporadisch 

relicten van glanshavergrasland. Tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug groeit een zwak 

ontwikkeld glanshavergrasland. 
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De bermen langs het Afleidingskanaal van de Leie te Damme bestaan uit een verruigd 

grasland of brandnetelruigte (foto 2 en 3).  

Op de middenberm tussen Jacksenbrug en Platheulebrug groeit op sommige delen een vrij 

soortenrijk matig voedselrijk grasland, op andere stukken een soortenarm grasland (foto 4). 

Een verruigde graslandvegetatie komt voor tussen Platheulebrug en Oostkerkebrug. Een 

soortenarm grasland is aanwezig tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug en tussen 

Oostkerkebrug en Dudzelebrug. 
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Figuur 1. Bermtypes voorkomend in de bermen langs het Afleidingskanaal van de Leie (bron: Van Kerckvoorde, 2010). 
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Figuur 2. Bermtypes voorkomend in de bermen langs het Leopoldkanaal (bron: Van Kerckvoorde & Decleer, 2009). 
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Figuur 3. Bermtypes voorkomend in de middenberm tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal (bron: Van Kerckvoorde & Decleer, 2009 en Van 

Kerckvoorde, 2010). 
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Foto 1. De berm van het Leopoldkanaal tussen Jacksenbrug en Molentjesbrug met een verruigde 

graslandvegetatie, één jonge populierenrij en iep langs de waterlijn. 

 

Foto 2. De berm aan de waterzijde langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen Leestjesbrug en 

Jacksenbrug bestaat vooral uit een brandnetelruigte met 1 oude populierenrij. Enkel zo’n 1,5 m naast 

het jaagpad wordt gemaaid. 
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Foto 3. Op de berm aan de landzijde langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen de Sifon en 

Oostkerke groeit een verruigde kruidvegetatie met verschillende oude populierenrijen. Enkel zo’n 1,5 m 

wordt gemaaid; het grootste deel kent geen beheervorm.  

 

Foto 4. De middenberm tussen Jacksenbrug en Molentjesbrug met een soortenarm grasland en 3 oude 

populierenrijen. 
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2 Ecologisch streefbeeld 

Het streefbeeld voor de bermen langs het Afleidingskanaal van de Leie, het Leopoldkanaal en 

de middenberm is de ontwikkeling van bloem- en soortenrijke graslandvegetaties (Van 

Kerckvoorde & Decleer, 2009; Van Kerckvoorde, 2010). Na te streven graslandvegetaties en 

soorten omvatten:  

 glanshavergrasland met kenmerkende soorten zoals knoopkruid, kraailook, margriet, 

beemdkroon, glad walstro, goudhaver, gele morgenster, gewone rolklaver, 

veldlathyrus,  rapunzelklokje, groot streepzaad, kleine bevernel en grote bevernel, 

kattendoorn, aardaker; 

 kamgrasland met als typische soorten kamgras, veldgerst, gewoon timoteegras, 

madeliefje, witte klaver; 

 overig soortenrijk matig voedselrijk grasland met als kenmerkend soorten scherpe 

boterbloem, smalle weegbree, duizendblad, veldzuring, peen, rode klaver, kleine 

klaver, Sint-Janskruid, gewoon reukgras, gewoon biggenkruid en knolboterbloem. 

Vanuit ecologisch oogpunt is het niet aangewezen om vegetaties die wijzen op verruiging of 

voedselrijke omstandigheden in stand te houden. Indicatieve soorten hiervoor omvatten 

grote brandnetel, kleefkruid, fluitenkruid, gewone smeerwortel, ridderzuring, akkerdistel, 

speerdistel, ruw beemdgras en kweek. Dergelijke vegetaties vallen onder het ridderzuring-

zevenblad bermtype. 

Ook vegetaties die duiden op een of andere vorm van verstoring (bv. het kruipertje– 

stinkende gouwe bermtype) worden niet nagestreefd. Door een natuurvriendelijk beheer 

kunnen dergelijke vegetaties evolueren naar ecologisch waardevolle en soortenrijke 

graslandvegetaties. 

Waar de bermen het toelaten wordt gestreefd naar structuurvariatie. Een oevervegetatie kan 

ontwikkelen nabij de waterlijn. Een mozaïek van graslandvegetatie, ruigte, braampartijen en 

struwelen wordt vooral nagestreefd voor de landzijde van de bermen. 

3 Ecologische potenties 

De potenties voor bloem- en soortenrijke graslandvegetaties worden momenteel veelal 

tegengewerkt door de bomenrijen van oude populieren. De populieren zorgen voor 

voedselaanrijking (via bladval) en beschaduwing van de kruidvegetatie. Vooral langs het 

Afleidingskanaal van de Leie en de middenberm zijn er meerdere rijen van oude populieren. 

Onder dergelijke omstandigheden zal een soortenarme kruidvegetatie met hoge bedekkingen 

van productieve grassen (ruw beemdgras, kropaar, glanshaver), grote brandnetel, 

fluitenkruid, kleefkruid, zevenblad, gewone smeerwortel en ridderzuring standhouden. Langs 

het Leopoldkanaal zijn er recent jonge populieren aangeplant. De lichtcondities zijn hier 

gunstiger voor bloemrijke graslandvegetaties. 
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4 (Schapen)begrazing 

Begrazing als enige beheervorm is veelal minder ideaal om voedingsstoffen te verwijderen 

(Bakker 1989). Begrazing zorgt over het algemeen voor het versnellen van de 

nutriëntencyclus (Crofts & Jefferson, 1999). Er treedt een snellere mineralisatie op van het 

organisch materiaal omdat moeilijk afbreekbaar plantaardig materiaal wordt omgezet in 

eenvoudiger afbreekbare mest en urine (Elbersen et al., 2003). Op die manier komen 

voedingsstoffen in een gemakkelijker opneembare vorm ter beschikking van de planten (Van 

Uytvanck et al., 2012). Via begrazing kan een deel van de stikstof opgenomen uit 

plantaardig materiaal vervluchtigen via de urine (Van Uytvanck et al., 2010; Elbersen et al., 

2003). Bij een beheer door een schaapskudde gestuurd door een herder overnachten de 

dieren in de stal of in de standweide waardoor wat nutriënten worden afgevoerd van de 

begraasde locatie (Elbersen et al., 2003). Via maaien worden nutriënten verwijderd op 

voorwaarde dat het maaisel snel (binnen 1 of 2 weken) en voldoende wordt weggehaald 

(Schaffers et al., 1998).  

Schapen zijn selectieve grazers met een voorkeur voor niet-grassen, knoppen, bloemen of 

jonge scheuten (Rook et al., 2004; Grant et al., 1985). Dikwijls worden de doelsoorten graag 

gegeten waardoor een sturing van de begrazing zich opdringt en een rustperiode wenselijk 

is. 

Wanneer schapen pas in de 2de helft van mei of juni op berm komen is de vegetatie reeds 

hoog uitgegroeid en bestaat de kans dat de biomassa niet volledig wordt kort gegeten door 

de schapen. Een deel van de biomassa wordt vertrappeld en niet meer gegeten waardoor 

strooiselvorming en verruiging van de vegetatie wordt bevorderd. Enkel competitieve soorten 

(grote brandnetel, glanshaver, zuringsoorten, distels) kunnen in dergelijke omstandigheden 

groeien.  

Bij begrazingsbeheer kan het nodig zijn zones met grote brandnetel bijkomend te maaien. 

De ervaring leert dat de gebruikte schapenrassen grote brandnetels niet afgrazen. Hierdoor 

ontstaan vaak situaties waarbij de hele vegetatie wel kort wordt gegraasd, maar niet de 

zones met grote brandnetel. Bijgevolg heeft grote brandnetel een competitief voordeel en 

kan de soort zich lateraal uitbreiden. Het bijkomend maaien van grote brandnetel met afvoer 

van het maaisel kan dit tegengaan (Vandevoorde et al., 2016).  

5 Afweging van schapenbegrazing 

5.1 Leopoldkanaal  

Zoals hierboven beschreven, bestaat de vegetatie van de bermen langs het Leopoldkanaal te 

Damme vooral uit een verruigd, verarmd of verstoord grasland. Tussen Oostkerkebrug en 

Dudzelebrug groeit een zwak ontwikkeld glanshavergrasland.  

De bermen van het Leopoldkanaal zijn zuidelijk geëxposeerd. Momenteel kennen de bermen 

lichtrijke condities door de jonge bomenrijen. Wanneer de populieren hoog worden 

opgesnoeid kunnen lichtcondities in de toekomst gunstig blijven. Bijgevolg zijn potenties 

voor doelvegetaties glanshavergrasland of een soortenrijk matig voedselrijk grasland, hier 

hoog.  

Schapenbegrazing is niet raadzaam voor de bermen van het Leopoldkanaal gezien een 

verschralingsbeheer, waarbij productieve soorten worden onderdrukt, nodig is. Een 

continuering van het maaibeheer wordt hier aangeraden. Een maaibeheer is immers een 

aangewezen beheervorm voor verschraling van vegetaties. Via een maaibeheer kan een 

verruigd of verarmd grasland worden omgevormd naar een doelvegetatie of kan een 

doelvegetatie worden onderhouden. Een cruciale voorwaarde bij de uitvoering van het 

maaibeheer is dat het maaisel wordt verwijderd en dit binnen 1-2 weken (Schaffers et al., 

1998).  
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5.2 Afleidingskanaal van de Leie 

De bermen van het Afleidingskanaal van de Leie te Damme hebben momenteel een 

verruigde en voedselrijke vegetatie. Door de sterke beschaduwing en voedselaanrijking (via 

bladval) door verschillende rijen oude populieren worden de potenties voor 

glanshavergrasland of soortenrijk matig voedselrijk grasland belemmerd (Schaffers, 2002). 

Het beheer speelt in deze situatie een ondergeschikte rol en zowel onder een maai- als onder 

een begrazingsbeheer zijn er weinig potenties voor meer waardevolle graslandvegetaties, 

zeker gezien de huidige reeds sterk verruigde toestand. 

Schapenbegrazing kan hier dus worden toegepast zonder al te veel randvoorwaarden. Ook 

het talud naar het kanaal en de brede landzijde die momenteel geen beheer kennen, kunnen 

worden opgenomen in de schapenbegrazing. Mogelijk is op deze delen echter een 

startbeheer wenselijk om bramen en brandnetels terug te zetten. Door toepassing van 

schapenbegrazing zullen soortenarme of verruigde graslandvegetaties standhouden omwille 

van de beschaduwing en doordat nutriënten minder efficiënt worden verwijderd uit het 

systeem. 

5.3 Middenberm  

Op de middenberm te Damme groeit vooral een verarmde of verruigde graslandvegetatie. 

Enkel tussen Jacksenbrug en Platheulebrug is lokaal een vrij soortenrijke matig voedselrijke 

graslandvegetatie aanwezig. Door verschillende bomenrijen (meestal 3 rijen) zijn potenties 

voor soortenrijke graslandvegetaties gering.  

Op trajecten met een verruigde of verarmde graslandvegetatie doet het beheer er weinig 

toe. Schapenbegrazing kan dan ook worden ingesteld zonder al te veel randvoorwaarden. Er 

is echter geen natuurwinst te verwachten door de beschaduwing en omdat nutriënten minder 

efficiënt uit het systeem worden verwijderd. 

Voor de lokaal vrij soortenrijke trajecten kan schapenbegrazing worden overwogen op 

voorwaarde van volgende aandachtspunten: 

 Het is wenselijk om de schapenbegrazing vroeg in het groeiseizoen (april tot half 

mei) te starten zodat de vegetatie efficiënt kan worden kort gegeten. Vanaf half mei 

tot juli wordt een rustperiode voorgesteld om plantensoorten de kans te geven om te 

bloeien en zaden te vormen. Vanaf augustus kan terug schapenbegrazing worden 

ingesteld. Het exacte begin en einde van de begrazingstermijnen moet bepaald 

worden in functie van de grasgroei en weersomstandigheden. Bij vroege grasgroei 

kan eerder worden ingeschaard en bij goede weersomstandigheden kan langer 

worden gegraasd. Het doel is dat de vegetatie kort de winter ingaat. 

 Het bijvoederen van de dieren (mogelijk zijn omwonenden of recreanten hiertoe 

geneigd) is een vorm van nutriëntenaanvoer en is niet wenselijk. 

 Er mag geen herbicide of kunstmatige bemesting worden aangewend op de berm. 

Voor het behoud van reeds vrij soortenrijke trajecten kan ook een combinatie van een 

maaibeheer en schapenbegrazing worden ingesteld. Door een maaibeurt vroeg in het 

groeiseizoen wordt heel wat biomassa weggehaald. Schapenbegrazing kan dan worden 

toegepast als nabegrazing vanaf augustus. Door de eerdere maaibeurt valt te verwachten 

dat de dieren de vegetatie beter en efficiënter kort kunnen grazen. 

5.4 Trajecten met gerooide bomenrijen 

Wanneer in de toekomst bomenrijen worden gerooid in bepaalde trajecten en niet meer 

worden vervangen of in een minder dens plantpatroon, dan zijn er geschikte lichtcondities 

voor soortenrijke graslandvegetaties. Voor omvorming van een verruigde of verarmde 

graslandvegetatie naar een doelvegetatie wordt een maaibeheer aangeraden (met 
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zorgvuldige afvoer van het maaisel). Pas wanneer een soortenrijke graslandvegetatie is 

ontwikkeld kan schapenbegrazing worden ingesteld. Randvoorwaarde bij de 

schapenbegrazing is wel dat de vegetatie kan worden kort gegeten en dat een rustperiode 

wordt ingelast voor bloei en zaadvorming. 

Conclusie 

Schapenbegrazing is niet aangewezen voor de berm langs het Leopoldkanaal. Gezien de 

hoge potenties voor soortenrijke graslandvegetaties, door de zuidelijke expositie en de 

lichtrijke condities, wordt een omvormingsbeheer via maaien voorgesteld. 

Schapenbegrazing kan worden overwogen voor de bermen langs het Afleidingskanaal van de 

Leie en de middenberm maar natuurwinsten (de ontwikkeling van soortenrijke 

graslandvegetaties) zijn met de huidige condities niet te verwachten. De oude 

populierenrijen zorgen immers voor beschaduwing en nutriëntenaanrijking (via bladval) 

waardoor er geen geschikte omstandigheden zijn voor soortenrijke graslandvegetaties. 
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