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Aanleiding 
 

De Vlaamse Waterweg nv plant de uitvoering van een zesjaarlijkse hakhoutbeheercyclus 

langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en Zeebrugge aan de waterzijde. Op 

het grondgebied van Damme ligt het Afleidingskanaal van de Leie in het Vogelrichtlijngebied 

‘Poldercomplex’. Bijgevolg is een voortoets wenselijk om na te gaan of er een betekenisvolle 

impact kan worden verwacht op fauna en flora. 

 

Vragen 
 

Wat is de impact op fauna en flora door het uitvoeren van hakhoutbeheer op het 

Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’? 

 

Toelichting 
 

1 Project 

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) plant de uitvoering van een zesjaarlijkse 

hakhoutbeheercyclus op de oever en het talud aan de waterzijde langs het Afleidingskanaal 

van de Leie tussen Deinze en Zeebrugge. Sedert 2009 liep een driejarige kapcyclus voor het 

hakhout langs de waterkant. Bedoeling was om een achterstallig beheer op punt te krijgen. 

Dit is intussen het geval. DVW stelt voor om over te schakelen naar een zesjarige kapcyclus. 

 

Op het grondgebied van Damme ligt het Afleidingskanaal van de Leie in het 

Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’. Bijgevolg is een voortoets wenselijk om na te gaan of er 

een betekenisvolle impact kan worden verwacht op fauna en flora. DVW stelt een kapbeheer 

voor van brug tot brug waarbij het hakhoutbeheer niet tegelijkertijd wordt uitgevoerd op de 

linker- en rechteroever. Tussen Molentjesbrug en Dudzelebrug hebben de trajecten een 

lengte tussen 900 m en 2500 m. 

 

 

2 Situering 

 

Figuur 1 situeert het Afleidingskanaal van de Leie in het Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’. 

Tussen Molentjesbrug en Dudzelebrug ligt het Afleidingskanaal van de Leie in het 

Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’. 
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Figuur 1. Situering van de bermtrajecten en bruggen langs het Afleidingskanaal van de Leie in het 

Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ (het blauw gearceerd gebied) aan de hand van de topografische 

kaart (topo50). De trajecten hebben verschillende kleuren duidend op de winterperiode wanneer de 

hakhoutwerken zouden uitgevoerd worden. Het jaar van uitvoering wordt naast de trajecten vermeld. 

 

3 Ecologische waarden 

Naar aanleiding van de adviesvraag is een oppervlakkige screening verricht van de struwelen 

langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen Molentjesbrug en Dudzelebrug. De meeste 

struikopslag komt voor tussen de Sifonbrug en Oostkerkebrug (zie fotobijlage). Op de 

rechteroever (de middenberm tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal) 

groeit er een struweel van vooral wilg en iep aan de oever en van éénstijlige meidoorn, 

hazelaar, gewone esdoorn en zomereik op het talud. Op de linkeroever komt plaatselijk 

iepen- en wilgenopslag voor. 

Tussen Molentjesbrug en Platheulebrug is er vooral wilgenstruweel aan de oever op de 

rechteroever. Op de linkeroever komt plaatselijk iepen- en wilgenopslag voor. 

Struweel groeit beperkt tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug en tussen Platheulebrug en de 

Sifonbrug.  

We beschikken niet over recente gegevens van broedvogels in de oeverzones van het 

Afleidingskanaal van de Leie. Op basis van de aanwezige vegetaties kunnen soorten als fuut, 

meerkoet, waterhoen, wilde eend, kleine karekiet, rietzanger, bosrietzanger, cetti’s zanger, 

grasmus en mogelijk ook blauwborst verwacht worden.  

Het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex (BE2500932) is aangemeld omwille van (van Vessem 

& Kuijken, 1986): 

● het broeden van volgende Bijlage I-soorten: roerdomp, woudaapje, kemphaan, velduil 

en blauwborst; 
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● enkele niet-broedende Bijlage I-soorten: roodkeelduiker, roerdomp, kleine zwaan, wilde 

zwaan, dwerggans, brandgans, roodhalsgans, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, 

smelleken, goudplevier, kemphaan, bosruiter, velduil en ijsvogel; 

● internationaal belangrijke aantallen (1% van de mondiale populatie) voor rietgans, kleine 

rietgans, kolgans, brandgans, smient, wintertaling, slobeend, goudplevier en wulp 

● een belangrijke overwinteringsplaats voor: bergeend, krakeend, pijlstaart, kuifeend, 

tafeleend, brilduiker en grote zaagbek. 

Tevens zijn in het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex volgende biotopen beschermd: 

duinmoerassen, oude kleiputten, moerasbosjes, dijken, kreken en hun oevervegetatie, 

poldergraslanden en hun microreliëf (besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 

1988 en besluit van de Vlaamse regering van 20 september 1996). 

Uit het meetnet voor overwinterende watervogels in Vlaanderen (Devos et al., 2020) blijkt 

dat vooral wilde eend, kuifeend, krakeend, aalscholver en meerkoet overwinteren in het 

Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal tussen Oostkerkebrug en Molentjesbrug. 

In de polders rond het Afleidingskanaal van de Leie is er overwintering van kleine rietgans, 

kolgans, smient, wulp, wilde eend, wintertaling en kievit. Bij kleine rietgans gaat het om 

internationaal belangrijke aantallen. 

 

De instandhoudingsdoelstellingen inzake vogels voor het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex 

(https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-

public/31_polders_s-ihd-rapport.pdf) zijn: 

● blauwborst: gemiddeld 200 broedparen; 

● bruine kiekendief: 7 tot 10 broedparen; 

● ijsvogel: 0-5 broedparen; 

● kluut: 150-170 broedparen; 

● steltkluut: 0-9 broedparen; 

● porseleinhoen: onregelmatige broedvogel; 

● kleine rietgans: seizoensgemiddelde (dit is een gemiddeld aantal over de maanden 

oktober tot en met maart ) van 9.000 exemplaren; 

● kolgans seizoensgemiddelde van min. 8.000-9.000 exemplaren; 

● smient: seizoensgemiddelde van min. 9.000-10.000 exemplaren; 

● blauwe kiekendief: seizoensgemiddelde van 10 exemplaren; 

● goudplevier: seizoensgemiddelde van 1.500-2.000 exemplaren; 

● kemphaan: seizoensgemiddelde van 50-150 exemplaren; 

● slobeend: seizoensgemiddelde van 225-262 exemplaren; 

● pijlstaart: seizoensgemiddelde van 17-20 exemplaren; 

● wulp: seizoensgemiddelde van 1.105-2.160 exemplaren. 

 

 

4 Ecologische impact 

Hakhoutbeheer gebeurt wanneer de struiken in winterrust zijn, vanaf november tot en met 

februari. Net dan zijn de grootste aantallen overwinterende watervogels aanwezig. Er valt 

dan ook verstoring van overwinterende watervogels op het kanaal en in het aangrenzend 

poldergebied te verwachten tijdens het uitvoeren van het hakhoutbeheer. Daarbij moet 

rekening gehouden worden met verstoringsafstanden die bij bepaalde watervogelsoorten 

kunnen oplopen tot 300 meter (Krijgsveld et al., 2008). Het INBO beschikt niet over de 

nodige detailgegevens betreffende de verspreiding van watervogels in de poldercomplexen in 

de nabijheid van het jaagpad van het Afleidingskanaal van de Leie en kan dus ook niet 

inschatten in hoeverre er belangrijke concentraties van watervogels binnen de 

verstoringsafstand van 300 meter voorkomen. Indien die wel degelijk aanwezig zijn, dan 

zullen deze watervogels genoodzaakt zijn om minstens tijdelijk uit te wijken naar andere 

gebieden in de omgeving. Hoe groot de impact van die potentiële verstoring is, hangt 

https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/31_polders_s-ihd-rapport.pdf
https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/31_polders_s-ihd-rapport.pdf
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daarom ook af van het al of niet beschikbaar zijn van alternatieve uitwijkgebieden. De 

verstoringsimpact van de (geluids)verstorende werkzaamheden wordt daarnaast ook deels 

bepaald door de duur van de werken.  

Na de werkzaamheden wordt geen grote blijvende impact verwacht op overwinterende 

watervogels.  

De zones waar het struweel gekapt is, zullen in het eerste voorjaar na de kapwerken minder 

geschikt zijn voor broedvogels wegens nog onvoldoende herstelde vegetaties (en het 

ontbreken van nestgelegenheid). Vanaf het tweede broedseizoen na de werken is een herstel 

van de broedvogelaantallen te verwachten. 

 

 

5 Aanbevelingen 

Een kapcyclus van zes jaar voor struwelen groeiend aan de oever of op het talud aan de 

waterzijde is in overeenstemming met recente groenbeheerplannen van waterwegen, zoals 

dat van de Bovenschelde (Landmax, 2014), Leie (Arcadis, 2017), Dender (Landmax, 2015a), 

Moervaart en Durme (Landmax, 2015b), Kanaal Gent-Oostende (Corridor, 2020) en de 

Zeeschelde (Vandevoorde et al., 2019).  

Kapwerken hebben minstens tijdelijk een negatieve effect op aanwezige broedvogels, omdat 

het enige tijd vergt vooraleer vegetaties zich hersteld hebben. Om dit effect te beperken is 

het aangewezen om de werken te faseren in tijd en ruimte. Dergelijke fasering is vooral aan 

te bevelen in de trajecten tussen de Sifonbrug en Oostkerkebrug en tussen Molentjesbrug en 

Platheulebrug, waar relatief veel struwelen groeien. Het traject tussen de Sifonbrug en 

Oostkerkebrug kent een lengte van 1.700 m, het traject tussen Molentjesbrug en 

Platheulebrug is 2.500 m lang. In het voorgesteld kapbeheer van DVW wordt over de 

volledige lengte van deze trajecten hakhoutbeheer voorgesteld. Voor deze trajecten valt het 

aan te bevelen om het hakhoutbeheer kleinschaliger uit te voeren door te werken met 

kortere trajecten en daarbij dus niet alles in één keer om de zes jaar te hakken maar elk jaar 

een kleiner stuk/traject van het geheel te hakken, dat om de zes jaar dan opnieuw gehakt 

wordt. Het aanwenden van kortere trajecten is in overeenstemming met recente 

groenbeheerplannen, zoals dat van de Bovenschelde (Landmax, 2014), Leie (Arcadis, 2017), 

Dender (Landmax, 2015a), Moervaart en Durme (Landmax, 2015b), Kanaal Gent-Oostende 

(Corridor, 2020) en de Zeeschelde (Vandevoorde et al., 2019), waar een gefaseerd 

hakhoutbeheer in trajecten van 200 m - 500 m wordt voorgesteld.  

Struwelen van meidoorn, sleedoorn en rozen (doornstruwelen) zijn biologisch waardevol en 

kennen een bescherming op Vlaams niveau, onder meer via de regelgeving rond het verbod 

op vegetatiewijziging (Natuurdecreet van 21 oktober 1997). Doornstruwelen worden dan ook 

best zoveel mogelijk ongemoeid gelaten (tenzij onderhoud in functie van veiligheid nodig is). 

De duur van de werkzaamheden wordt best zo kort mogelijk gehouden. 

Te Damme ligt het Leopoldkanaal aanliggend aan het Afleidingskanaal van de Leie. Tussen 

beide kanalen ligt de zogenaamde middenberm. Het hakhoutbeheer langs het 

Afleidingskanaal van de Leie kan dan ook niet los worden gezien van het hakhoutbeheer 

langs het Leopoldkanaal. Een hakhoutbeheerplan voor het Leopoldkanaal is ons niet gekend. 

Het is aan te raden om een hakhoutbeheerplan voor beide kanalen uit te werken waarbij de 

struwelen goed worden in kaart gebracht zodat concrete en onderbouwde 

beheeraanbevelingen kunnen worden aangegeven. 

Bij het uitvoeren van hakhoutbeheer zijn volgende praktische maatregelen aangewezen: 

● Het afzetten van de struwelen gebeurt preferentieel vanaf november tot en met 

februari. 
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● Het afzetten van de struwelen wordt zodanig uitgevoerd dat een glad en egaal 

wondvlak ontstaat. Pneumatische knipscharen en klepelmaaiers zorgen voor een 

aanzienlijke beschadiging van de struwelen waardoor kans op inrotting bestaat. Het 

is dan ook wenselijk om de definitieve snede te maken met een zaag. 

● Het kaphout dient te worden verwijderd en afgevoerd, ook indien het hout 

verhakseld wordt. Het hakselhout laten liggen veroorzaakt voedselaanrijking en 

verruiging van de vegetatie. 

● Bodemverdichting en -verstoring dienen te worden voorkomen. 

● Behandeling van de struwelen met bestrijdingsmiddelen is niet wenselijk. 

● Bemesting van de struwelen is niet wenselijk. 

● Er wordt gewerkt met geluidsarme werktuigen (bv. accukettingzaag i.p.v. 

kettingzaag met verbrandingsmotor).  

  

Conclusie 

Tijdens het uitvoeren van het hakhoutbeheer is er verstoring van overwinterende 

watervogels op het kanaal en in het aangrenzend poldergebied te verwachten. Kapwerken 

hebben daarnaast ook minstens tijdelijk een negatieve effect op aanwezige broedvogels, 

omdat het enige tijd vergt vooraleer vegetaties zich hersteld hebben. Om dit effect te 

beperken is het aangewezen om de werken te faseren in tijd en ruimte. Na de 

werkzaamheden wordt geen grote blijvende impact verwacht op overwinterende 

watervogels. In het advies worden aandachtspunten en goede praktijk maatregelen bij 

hakhoutbeheer verstrekt. 

  



 

www.inbo.be INBO.A.4037 7 

Referenties 

Arcadis (2017). Groenbeheerplan Leie. Seine-Schelde. Globale actualisatiestudie Leie-as. In 

opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV. 

 

Corridor. (2020). AAO-D-BBH 17-50 Groenbeheerplannen De Vlaamse Waterweg – 

Bermbeheerplan kanaal Gent – Oostende, traject Gent - Beernem. Corridor cvba, Nazareth. 

 

Devos K., T’Jollyn F., Desmet P., Piesschaert F. & Brosens D. (2020). Watervogels – 

Wintering waterbirds in Flanders, Belgium. ZooKeys 915: 127-135. 

https://doi.org/10.3897/zookeys.915.38265. 

 

Krijgsveld K.L., Smits R.R. & van der Winden J. (2008). Verstoringsgevoeligheid van vogels. 

Update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie. Rapport bureau 

Waardenburg nr. 08-173.  

 

Landmax (2014). Actualisatie bermbeheerplan en opstellen bomenplan Boven-Schelde. 

Herentals. 

 

Landmax (2015a). Bermbeheer- en bomenplan voor de Dender. Herentals. 

 

Landmax (2015b). Bermbeheer- en bomenplan voor de Moervaart en Boven-Durme. 

Landmax, Herentals. 

 

Vandevoorde B., Dhaluin P., Van Lierop F., Elsen R. & Van den Bergh E. (2019). 

Beheervoorstel voor de dijkvegetaties van de Zeeschelde, Durme en Rupel (district 1 & 2). 

Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2019 (45). Instituut voor Natuur- 

en Bosonderzoek, Brussel. 

 

Van Vessem J. & Kuijken E. (1986). Overzicht van de voorgestelde speciale 

beschermingszones in Vlaanderen voor het behoud van de vogelstand. Rapport Instituut voor 

Natuurbehoud. 

 

  

https://doi.org/10.3897/zookeys.915.38265


 

www.inbo.be INBO.A.4037 8 

Fotobijlage 
 

Alle foto’s dateren van 13 oktober 2020. 

Traject tussen Molentjesbrug en Platheulebrug  

 
Iepenopslag op de linkeroever nabij Molentjesbrug.  

 

 
Wilgenstruwelen groeien aan de rechteroever en riet komt voor op de linkeroever. De brug 

op de achtergrond is Platheulebrug. 
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Traject tussen Platheulebrug en Sifonbrug 

 
Riet op de linker en rechteroever nabij Platheulebrug. 

 

Traject tussen Sifonbrug en Oostkerkebrug  

 
Iepenstruweel op de linkeroever en gevarieerde struweelopslag op de rechteroever. De brug 

op de achtergrond is de Sifonbrug. 
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Struwelen van voornamelijk éénstijlige meidoorn, hazelaar en zomereik op het talud en van 

vooral wilg en iep nabij de oever op de rechteroever. 
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Riet op de linkeroever en een gevarieerde struweelopslag op de rechteroever. De brug op de 

achtergrond is Oostkerkebrug. 

 

Traject tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug  

 
Sporadische opslag van struweel op de linker- en rechteroever. De brug op de achtergrond is 

Dudzelebrug. 
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