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Inleiding 

 

Een survey van het beheer langs het Leopoldkanaal is aangegeven in de werkplanning 

van 2009. Het betreft het nagaan van de uitvoering van het beheer en het nakijken 

indien er zich geen ecologisch relevante onregelmatigheden voordoen. Het veldwerk werd 

verricht op 15 juli 2009 en 27 oktober 2009. 

 

Het beheer van het Leopoldkanaal gebeurt vooral via W&Z. Tussen het Isabellagemaal en 

Strobrug worden de bermen beheerd via Natuurpunt. Het AWV beheert de noordelijke 

berm tussen Jacksenbrug en Sifon en tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug. Op de 

middenberm tussen Strobrug en Ramskappelebrug zijn er precaire gebruiks-

overeenkomsten tussen W&Z en plaatselijke landbouwers.  

 

Vaststellingen 

 

Op veel plaatsen werd gemaaid waarbij het maaisel onvoldoende werd verwijderd. Het 

weghalen verliep vooral te beperkt op de taluds. Doordat vooral klepelmaaiers werden 

aangewend heeft het maaisel een fijne structuur. Enkele locaties waar deze knelpunten 

werden genoteerd zijn: 

 

• de bermen tussen Stenenschuurbrug en Bellekesstraatbrug 
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• de bermen tussen Bellekesstraatbrug en Watervlietbrug 

 
 

• de bermen tussen Sint-Jansbrug – Zonnebrug – Langewegbrug 

   
Hier werd een vrij grove structuur van het maaisel waargenomen wat doet vermoeden 

dat het maaien niet door een klepelmaaier gebeurde.  
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• de bermen tussen Langewegbrug en Moershoofdebrug 

 
 

• de noordelijke berm tussen Oosthoekbrug en Strobrug 
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• de noordelijke berm tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug 

 
 

• de noordelijke berm tussen Dudzelebrug en de inkokering te Zeebrugge 

 

Tussen Jacksenbrug en Sifonbrug en tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug, werd 

gemaaid met een maai-opzuigcombinatie. Het maaisel kon er grondig worden verwijderd. 
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Op enkele bermen gebeurt slecht een heel beperkt beheer. Dikwijls werd er lokaal en 

onregelmatig gemaaid (vermoedelijk ter voorkoming van distelsoorten en bramen). Dit 

werd vastgesteld bij: 

• de bermen tussen Watervlietbrug en Langewegbrug waarbij vooral de noordelijke 

bermen een beperkt beheer hebben, 

• de bermen tussen Oosthoekbrug en Strobrug met hier vooral een beperkt beheer voor 

de zuidelijke bermen. 

 

Op de landzijde van de noordelijke oever tussen Watervlietbrug en Sint-Jansbrug (t.h.v. 

Houtlanddijk) werd zo’n 300m van de berm afgebrand. 

 
 

Bij het intensief maaibeheer tegen Japanse duizendknoop te Heist kon een groot deel van 

de populatie kort worden gehouden. Enkel een klein deel (meest stroomafwaarts 

gelegen) kon uitgroeien. 
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Op de bermen onder precair gebruik werd geen herbicidengebruik of bijvoedering 

vastgesteld. De bermen onder precair gebruik kennen dikwijls een intensieve begrazing. 

Meestal worden reeds vroeg in het seizoen de dieren ingeschaard. Hierdoor is de 

vegetatie reeds kort gegeten aan het begin van de zomer en kunnen (doel)soorten niet 

tot bloei en zaadvorming komen.  

 

Discussie en aanbevelingen 

 

niet-weggehaald maaisel 

 

Door het aanwenden van klepelmaaiers ontstaat maaisel met een fijne structuur. 

Hierdoor blijft een aanzienlijk deel achter zelfs indien er inspanningen worden gedaan om 

het maaisel samen te halen en af te voeren. 

 

Niet-weggehaald maaisel zorgt voor een voedselaanrijking in de bodem door het verlies 

van nutriënten gedurende de eerste dagen na het maaien via uitloging (Schaffers et al., 

1998). Bovendien verhindert niet-weggehaald maaisel rechtstreeks (doordat weinig licht 

op de bodem kan doordringen) of onrechtstreeks (niet geschikte nutriëntengehaltes in de 

bodem) de kieming van de meeste doelsoorten. Wanneer het maaisel niet volledig wordt 

verwijderd ontstaat tevens een groter gehalte aan organische stof in de bovenste 

bodemlaag waardoor het waterabsorberend vermogen groter wordt. Hierdoor ontstaat 

een hoger vochtgehalte in deze bodemlaag wat productieve vegetaties op zijn beurt 

stimuleert (Sykora et al., 2002). Ook overdekt niet-weggehaald maaisel de 

onderliggende vegetatie waardoor fotosynthese wordt verhinderd en er een verhoogde 

kans voor ziekte of mortaliteit bij planten ontstaat (Parr & Way, 1988). 

 

Hierdoor geeft niet-weggehaald maaisel aanleiding tot het in stand houden of het 

ontwikkelen van soortenarme vegetaties (Parr & Way, 1988) gedomineerd door 

productieve grassen en enkele ruigtekruiden (zoals Grote brandnetel en Akkerdistel). 

 

Met als doel bodemverarming en soortenrijke bermen is het noodzakelijk om het maaisel 

zo snel mogelijk te verwijderen en zeker binnen 1 of 2 weken (Schaffers et al., 1998; 

Sykora et al., 2002). Het bermbesluit verplicht om het maaisel weg te halen binnen de 

10 dagen. 

 

maaitoestellen 

 

Klepelmaaiers zonder opzuigcombinatie dienen zoveel mogelijk te worden vermeden 

vooral omwille van de problemen om het (fijn) maaisel te verwijderen. Klepelmaai-

opzuigcombinaties vormen een tolereerbaar alternatief op voorwaarde dat de klepels 

steeds voldoende scherp zijn en dat bij droog weer wordt gewerkt. 

 

Ecologisch verantwoorde maaitoestellen zijn cirkelmaaiers, maaibalken of slagmaaiers 

(Janssens & Claus, 1996; Leo & Spijker, 1994; Zwaenepoel, 1998). Deze toestellen 

zorgen voor maaisel met een lange structuur waardoor het weghalen efficiënter kan 

gebeuren in vergelijking met klepelmaaiers. Maaibalken en cirkelmaaiers zijn vrij 

storingsgevoelig voor schade door stenen of afval in de berm, slagmaaiers zijn 

robuustere toestellen (Zwaenepoel, 1998). 
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beheerplan 

 

Enkele bermtrajecten kenden in 2009 slechts een vrij beperkt beheer. Bij een beperkt 

beheer bestaat kans dat productieve soorten gaan domineren met toenemende strooisel- 

en humusgehaltes waardoor andere soorten in de verdrukking raken. 

 

Het is wenselijk om een beheer in te stellen voor de verschillende bermtrajecten. Een 

beheerplan voor de bermen van het Leopoldkanaal is voorgesteld in Van Kerckvoorde & 

Decleer (2009).  

 

afbranden 

 

Het afbranden van de dijkvegetatie is af te raden doordat veel voedingsstoffen achter 

blijven en veel dieren (ongewervelden) worden gedood. Tevens bestaat kans dat de 

bomenrijen langs het kanaal worden beschadigd. 

 

bermen onder precair gebruik 

 

Kansen voor het verhogen van de natuurwaarden in bermen onder precair gebruik zijn 

momenteel dikwijls vrij beperkt doordat een te intensieve begrazing optreedt. 

 

Voor de meeste bermen is het wenselijk om een inschaardatum te hanteren van begin 

juni. Op die manier hebben plantensoorten de kans om te groeien en zaad te vormen. Op 

de middenberm tussen Strobrug en Leestjesbrug is een inschaardatum van begin juli 

wenselijk om de voorjaarssoort Gulden sleutelbloem optimale kansen te geven. 

 

De intensiteit van seizoensbegrazing moet zodanig zijn dat de vegetatie kort de winter 

ingaat. Het bijvoederen van de begrazers is niet wenselijk vermits hierdoor extra 

voedingsstoffen in het systeem terecht komen.  
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