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1  Inleiding 

In opdracht van de 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 ecologische opvolgingsplannen. 
 
Het ontwikkelen en uitvoeren van ecologische opvolgingsplannen van waterwegen past binnen één 
van de strategische doelstellingen van Waterwegen en Zeekanaal NV, namelijk het bevorderen van 
de natuurlijkheid. W&Z wenst tevens haar waterwegen en gronden duurzaam en dynamisch te 
beheren 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). 
 
Om de effecten van de verschillende vormen van beheer langs het Leopoldkanaal te kunnen 
evalueren is er nood aan een gerichte opvolging. 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. 
 
De ecologische opvolging gebeurt via monitoring en surveying. 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 (Goldsmith, 1991; Spellerberg, 1991). Surveying is het 
gestandaardiseerd beschrijven van variabelen binnen een beperkte tijd (Hill et al., 2005). 
 
Het opvolgingsplan voor het Leopoldkanaal en de methodologie werden reeds voorgesteld in Van 
Kerckvoorde & Decleer (2006b). Het opvolgingsplan wordt schematisch weergegeven in tabel 1, de 
grijsgekleurde delen komen in dit document aan bod. De huidige survey gebeurde tijdens 
terreinbezoeken in het kader van de opvolging van de vegetatie. 
 
 
Tabel 1. Schematische voorstelling van het ecologisch opvolgingsplan voor het 
Leopoldkanaal. De grijsgevlakte cellen zijn onderdelen die in dit document worden 
behandeld. 
 
 beheer evaluatie 
kanaalbermen maaien vegetatie broedvogels dagvlinders 
 begrazen vegetatie broedvogels dagvlinders 
 nietsdoen vegetatie broedvogels dagvlinders 
restgronden maaien vegetatie   
oevers  vegetatie broedvogels  
beheeruitvoering  verschillende aandachtspunten 
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2 Doelstelling 

De ecologische opvolging van de vegetatie, fauna en het beheer langs het Leopoldkanaal heeft als 
algemene doelstellingen (Van Kerckvoorde & Decleer, 2006b): 
• evalueren van het gevoerde beheer, 
• evalueren van inrichtings- en infrastructuurwerken, 
• formuleren van richtlijnen voor het beheer, 
• nagaan of de beheerdoelstellingen worden gehaald, 
• toetsing aan het wettelijk kader, 
• beoordeling van de natuurwaarden, 
• opvolging van de natuurwaarden in de tijd, 
• tijdig signaleren van eventuele negatieve ontwikkelingen, 
• opvolgen en inzicht verwerven in voor het beheer relevante processen zoals verbossing, 

verlanding, nutriëntenverwijdering, kolonisatie en extinctie (toe/afname van biodiversiteit). 
 
Dit document omvat: 
• een survey en evaluatie van het maaibeheer in opdracht van W&Z in 2006, 
• een survey en evaluatie van de begrazing van enkele bermen door de schaapskudde in 2006, 
• een schets van de niet nageleefde gebruiksvoorwaarden in bermen onder precair gebruik, 
• het formuleren van aanbevelingen zodat de ecologische waarden optimaal kunnen worden 

behouden of ontwikkeld. 
 
 

3 Juridisch en beleidsmatig kader 

Het beleidsplan van het Leopoldkanaal (Administratie Waterwegen en Zeewezen - Afdeling 
Bovenschelde, zonder datum) vermeldt: “de natuurwaarden van het kanaal dienen maximaal 
behouden te blijven; dit kan enkel gebeuren door de huidige toestand zoveel mogelijk te bewaren”. 
Tevens wordt er gesteld dat voor het behoud van de vispopulatie een maximaal behoud van alle 
natuurlijke oevers in het kanaal vereist is.  
 
Op het gewestplan zijn de bermen van het Leopoldkanaal ingekleurd als: 
• natuurgebied van Oesterputbrug tot zo’n 500 m stroomafwaarts Moershoofdebrug, 
• vanaf dan groengebied tot Leestjesbrug, 
• van Leestjesbrug tot Zelzatebrug landschappelijk waardevol agrarisch gebied en 
• vanaf Zelzatebrug tot de inkokering buffergebied. 
 
In de Provinciale Ruimtelijk Structuurplannen van West-Vlaanderen (Provincie West-Vlaanderen, 
2002) en Oost-Vlaanderen (Provincie Oost-Vlaanderen, 2004) wordt het Leopoldkanaal aangeduid 
als “ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang”. Het beleid terzake streeft naar gericht 
behoud en ontwikkeling van deze gebieden als habitat en corridor voor bepaalde fauna en flora. De 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang vormt een onmisbare schakel in het functioneren 
van een ecologisch netwerk voor Vlaanderen.  
 
Het “Bermbesluit” (B.S. 2 oktober 1984) regelt het beheer van de taluds langs wegen, waterlopen 
en spoorwegen, waarvan het beheer toebehoort aan publiekrechtelijke rechtspersonen. Volgende 
maatregelen zijn van toepassing op bermen die beheerd worden door publiekrechterlijke 
rechtspersonen tenzij anders door het bermbeheerplan aangegeven wordt:  
• verbod gebruik biociden, 
• eerste maaibeurt na 15/6, 
• tweede maaibeurt na 15/9, 
• maaisel verwijderen binnen de 10 dagen. 
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Het Natuurdecreet (van 21 oktober 1997 en wijzigingsdecreet van 19 juli 2002) leggen de 
basisbeginselen van het Vlaams natuurbeleid vast: 
• standstill-beginsel (art. 8): “alle nodige maatregelen worden genomen ter aanvulling van de 

bestaande regelgeving om over het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest de 
milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van de natuur en om het standstill-
beginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur” 

• proportionaliteitsbeginsel (art. 9): er mogen geen beperkingen opgelegd worden die absoluut 
werken noch handelingen verboden of onmogelijk gemaakt worden die overeenstemmen met 
de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke 
ordening, noch de realisatie van die plannen en hun bestemmingsvoorschriften verhinderen. 

• voorkomingsbeginsel  (art. 14): “iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht 
verleent en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de 
onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht 
om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de 
vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te 
herstellen” 

• zorgplichtbeginsel (art. 16): in het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de 
bevoegde overheid er zorg voor dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan 
door de vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te 
leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 
Een activiteit waarvoor een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, kan enkel 
uitgevoerd worden indien geen vermijdbare schade kan ontstaan. 

 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998, ter uitvoering van het Natuurdecreet,  
regelt de bescherming en de vergunningsplicht voor wijziging van beschermde vegetaties. Zo 
bepaalt art. 11§1 van het Besluit en art. 13 § 4 en 5 van het wijzigingsdecreet (van 19 juli 2002) 
een natuurvergunningsplicht voor: 
• het rooien of verwijderen en het beschadigen van houtachtige beplantingen op weg-, 

waterweg- of spoorwegbermen of op het talud van holle wegen, van houtachtige beplantingen 
langs waterlopen, dijken of taluds, van heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en 
hoogstamboomgaarden; 

• het wijzigen van de vegetatie horende bij de kleine landschapselementen. 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water (afkorting KRW, richtlijn 2000/60/EG) is opgesteld om de 
Europese landoppervlaktewateren, overgangswateren, kustwateren en het grondwater duurzaam te 
beschermen. De KRW werd in Vlaanderen geïmplementeerd via het Decreet integraal waterbeleid 
van 18 juli 2003 (B.S. 14 november 2003). Dit decreet moet de basis vormen van een trendbreuk 
in de aanpak van de waterproblematiek in Vlaanderen en leiden tot een duurzaam waterbeleid. Het 
beoogt een betere waterkwaliteit en een vrijwaring van de watervoorraden. Ook wordt ruimte voor 
water gecreëerd als wapen in de strijd tegen wateroverlast en overstromingen. 
 
Het decreet voorziet bepalingen met betrekking tot de aanduiding en het beheer van oeverzones 
(art. 10). Oeverzones vervullen een functie inzake de natuurlijke werking van watersystemen of 
het natuurbehoud of inzake de bescherming tegen erosie of inspoeling van sedimenten, 
bestrijdingsmiddelen of meststoffen. In de oeverzones gelden ten minste de volgende bepalingen: 
• het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen is verboden, met uitzondering van rodenticiden die 

worden aangewend in het kader van de rattenverdelging. Indien de oeverzone enkel de taluds 
omvat, is het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen verboden binnen een meter landinwaarts 
vanaf de bovenste rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam; 

• elke vorm van bemesting is verboden met uitzondering van bemesting door rechtstreekse 
uitscheiding bij begrazing;  

• er mag geen ruimingsslib op de oeverzone worden aangebracht; 
• grondbewerkingen zijn verboden binnen een meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van 

het talud van een oppervlaktewaterlichaam; 
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• er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht, met uitzondering van die 
constructies die noodzakelijk zijn voor het beheer van het oppervlaktewaterlichaam, voor het 
vervullen van de functie of de functies die werden toegekend aan het oppervlaktewaterlichaam, 
van werken van algemeen belang en van de constructies die verenigbaar zijn met de functie of 
de functies van de oeverzone; 

• bij de uitvoering van werken worden bij voorkeur en waar mogelijk de technieken van 
natuurtechnische milieubouw gehanteerd. 

 
 

4 Natuurwaarden en streefbeelden 

De natuurwaarden van het Leopoldkanaal situeren zich vooral in de brede bermen en in een, 
lokaal, goed ontwikkelde oevervegetatie. De bermen vormen het leefgebied of fungeren als 
verbindingsweg voor verschillende zeldzame soorten, rodelijstsoorten en zelfs voor enkele soorten 
die van Europees belang zijn (Van Kerckvoorde et al., 2004). 
 
Ecologisch waardevol is het voorkomen van het Wilde marjolein-Vierzadige wikke bermtype en 
relicten van dit type. De meeste relicten van dit bermtype situeren zich op Oost-Vlaams 
grondgebied en vooral tussen Stenenschuurbrug en Langewegbrug. Het Wilde marjolein-Vierzadige 
wikke bermtype kent in Vlaanderen slechts een beperkte geografische verspreiding en is tevens 
een kalkindicerende en warmteminnende vegetatie (Zwaenepoel, 1998). Een ander ecologisch 
waardevol type is het Vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype welke vooral voorkomt tussen 
Moershoofdebrug en Strobrug en duidt op vrij schrale omstandigheden. 
 
De bermen van het Leopoldkanaal bezitten vooral in West-Vlaanderen plaatselijk een fraai 
ontwikkeld iepenstruweel. Het betreft hier waarschijnlijk spontane wortelopslag van de vroegere 
iepen die langs het kanaal stonden.  
 
De ecologische waarde en potentie van de bermen is te danken aan de variatie in abiotische 
omstandigheden. De bermen bezitten namelijk, naargelang de plaats, een andere expositie of 
diverse bodemeigenschappen: een wisselende klei- en zandfractie, een wisselend kalkgehalte en 
een verschillende vochtigheid. Een natuurvriendelijk beheer van de bermen zal een kenmerkende 
flora en fauna ontwikkelen voor de verschillende abiotische condities. 
 
Het streefbeeld voor de bermen zijn soortenrijke vegetaties, duidend op voedselarme tot vrij 
voedselarme omstandigheden (Van Kerckvoorde et al., 2004). Een foutief uitgevoerd maaibeheer, 
bemesting, herbicidengebruik of intensieve begrazing zijn in de toekomst niet gewenst. 
 
Hierdoor ontstaan bloemrijke vegetaties met soorten zoals Duizendblad, Klein streepzaad, 
Knoopkruid, Gele morgenster, Peen, Gewoon biggekruid, Gewone rolklaver, Veldlathyrus, Glad 
walstro, Jacobskruiskruid, Smalle weegbree en Akkerwinde. Belangrijk streefbeeld is tevens het 
bevorderen van een warmteminnende en kalkindicerende kruidvegetatie met soorten als Wilde 
marjolein, Kattedoorn, Gewone agrimonie, Bevertjes, Rapunzelklokje, Viltig kruiskruid, Geel 
walstro, Hondskruid, Fijne ooievaarsbek, Goudhaver en Zeegroene zegge. 
 
Plaatselijk is het wenselijk om een variatie aan structuur na te streven: een mozaïek van kruidige 
vegetaties, ruigtes en struwelen. Ecologisch waardevolle struwelen op de bermen omvatten Gladde 
iep, Eénstijlige meidoorn en Sleedoorn. 
 
Door een soorten- en structuurrijke vegetatie zullen de bermen een leefgebied vormen voor 
diverse faunagroepen. 
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5 Survey van diverse beheervormen  

5.1 Maaibeheer in opdracht van W&Z 

Het maaibeheer in opdracht van W&Z in 2006 langs het Leopoldkanaal gebeurde zeer beperkt. Dit 
is waarschijnlijk een gevolg van het verlopen van het vorige bestek groenonderhoud en het nog 
niet werkzaam zijn van een nieuw bestek. 
 
Het maaibeheer via W&Z gebeurde in 2006 met een klepelmaaier. Klepelmaaiers zorgen voor 
maaisel met een fijne structuur waardoor het samen- en weghalen ervan niet efficiënt kan 
gebeuren. Hierdoor bleef een aanzienlijk deel van het maaisel liggen, ook na de inspanningen van 
de aannemer om het maaisel samen te halen en af te voeren (figuur 1). Voor de 
veiligheidsmaaibeurt tussen Jacksenbrug en Sifonbrug werd een maai-opzuigcombinatie ingezet. 
Het maaien gebeurt hier via Wegen en Verkeer (Agentschap Infrastructuur). 
 
Tijdens de eerste maaibeurt (in juni) werd meestal het onverhard jaagpad of zo’n 1-2 m van de 
kruin naast het jaagpad gemaaid. Het maaisel werd echter slechts beperkt tot niet afgevoerd (foto 
1 en 2). De vrij brede landzijde tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug werd gemaaid maar het 
maaisel werd onvoldoende afgevoerd (foto 3). Tussen Oostkerkebrug en Zelzatebrug en t.h.v. de 
inkokering te Zeebrugge werd het talud aan de landzijde in juni gemaaid. Het maaisel werd er 
echter niet afgevoerd (foto 4). 
 
Tijdens de tweede maaibeurt (in september) werd zeer beperkt gemaaid. De kruin werd gemaaid 
tussen het Isabellagemaal en Zonnebrug. Lokaal werd het talud gemaaid zoals in de zuidelijke 
bermen tussen Watervlietbrug en Sint-Jansbrug en tussen Langewegbrug en Moershoofdebrug en 
in de noordelijke bermen tussen Strobrug en Leestjesbrug. Het maaisel van de taluds werd niet 
opgeruimd (foto 5). Op andere bermdelen werd niet gemaaid tijdens de najaarsbeurt. 
 
Niet weggehaald maaisel geeft aanleiding tot het in stand houden of het ontwikkelen van 
soortenarme productieve vegetaties (Parr & Way, 1988) gedomineerd door grassen en enkele 
ruigtekruiden (zoals Grote brandnetel en Akkerdistel).  
 
Niet weggehaald maaisel verliest immers veel nutriënten gedurende de eerste weken na het 
maaien via uitloging. Zo meten Schaffers et al. (1998) een N-, P- en K-fractie in het maaisel 2 
weken na het maaien van 82,5%, 68,0% en 51,2% ten opzichte van het nutriëntengehalte in het 
verse maaisel. Door het gebruik van een klepelmaaier ontstaat fijner maaisel dan in het 
experiment van Schaffers et al. waardoor de uitlogingsfractie de eerste weken waarschijnlijk nog 
groter zal zijn.  
 
Niet weggehaald maaisel verhindert bovendien 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). Niet weggehaald maaisel 
overdekt de onderliggende vegetatie waardoor fotosynthese wordt verhinderd en er een verhoogde 
kans voor ziekte of mortaliteit bij planten ontstaat (Parr & Way, 1988). 
 
Het maaibeheer in 2006 gebeurde niet conform het Bermbesluit. Belangrijkste knelpunten zijn het 
niet of onvoldoende verwijderen van het maaisel. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Foto 1. In juni 2006 werd zo’n 1-2 m van de kruin gemaaid naast het jaagpad zoals bij de 
noordelijke berm tussen Watervlietbrug en Sint-Jansbrug. Hierdoor dreigen de 
relictvegetaties van het Wilde marjolein - Vierzadige wikke bermtype te verdwijnen. 
 

 
Foto 2. Het maaisel van de maaiwerken in juni 2006 werd niet weggehaald zoals in de 
zuidelijke berm tussen Moershoofdebrug en Oosthoekbrug. Hierdoor komen vegetaties 
van het Vlasbekje - Sint-janskruid bermtype hier onder druk te staan. 
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Foto 3. Aan de landzijde van de noordelijke berm tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug 
werd het maaisel niet voldoende verwijderd. 
 

 
Foto 4. Het maaisel van het talud aan de landzijde werd niet weggehaald t.h.v. de 
inkokering. Op termijn zorgt dit voor een verschuiving van een ecologisch waardevolle 
vegetatie (Kleine klaver – Smalle weegbree bermtype) naar minder waardevolle 
vegetaties van voedselrijkere omstandigheden. 
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Foto 5. In september 2006 werd o.a. het talud van de zuidelijke berm tussen 
Watervlietbrug en Sint-Jansbrug gemaaid zonder het afvoeren van het maaisel. Hier 
worden relictvegetaties van het Wilde marjolein – Vierzadige wikke bermtype bedreigd. 
 

5.2 Rondtrekkende schaapskudde 

5.2.1 Inleiding 

Sinds 2002 loopt een schapenbegrazingsproject waarbij een schaapskudde de bermen van het 
Leopoldkanaal, tussen Sint-Jansbrug en Strobrug, begraast. Het idee om opnieuw een 
schaapskudde te introduceren leefde reeds geruime tijd bij verschillende organisaties vermits 
schaapskuddes actief waren in het Meetjeslands Krekengebied tot in de jaren ’80. De financiering 
van het project gebeurt door de Provincie, dienst planning en natuurbehoud. 
 
Het begrazingsschema 2006 voor de schaapskudde werd uitgewerkt door Natuurpunt en houdt 
rekening met de ecologische waarden en potenties van de bermen beschreven in Van Kerckvoorde 
et al. (2004), met de breedte van de bermen en met de ervaringen van de voorgaande jaren. Het 
begrazingsschema 2006 was als volgt: 
• 1 april tot 30 april: Langewegbrug – Zonnebrug: noordelijke berm 
• 1 mei tot 31 mei: Zonnebrug – Sint-Jansbrug: zuidelijke berm 
• 1 juni tot 30 juni: Zonnebrug – Sint-Jansbrug: noordelijke berm  
• 1 juli tot 31 juli: Langewegbrug – Zonnebrug: zuidelijke berm 
• 1 augustus tot 31 augustus: Moershoofdebrug – Oosthoekbrug: zuidelijke berm 
• 1 september tot 30 september: Zonnebrug – Sint-Jansbrug: noordelijke en zuidelijke berm 
• 1 oktober tot 31 oktober: Langewegbrug – Zonnebrug: noordelijke en zuidelijke berm. 
 

5.2.2 Vaststellingen 
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Er werd vastgesteld dat het begrazingsschema niet volledig werd gevolgd. De begrazing van de 
zuidelijke berm tussen Langewegbrug en Zonnebrug gebeurde (een beetje) in mei/juni terwijl het 
schema pas een begrazing in juli aangaf. Op de noordelijke berm tussen Zonnebrug en Sint-
Jansbrug werd dan weer vooral begraasd in juli terwijl het schema juni aangaf. De tweede 
begrazingsronde van de noordelijke berm tussen Langewegbrug en Zonnebrug gebeurde in 
augustus terwijl dit volgens het schema pas diende te gebeuren in oktober.  



 
De vaststellingen van de mate van begrazing van de verschillende bermen is op figuur 1 
aangeduid. 
 
De eerste begrazingsronde van de bermen tussen Langewegbrug en Zonnebrug gebeurde 
voldoende: de vegetatie kon er kort worden gezet (figuur 1a). De bermen tussen Zonnebrug en 
Sint-Jansbrug werden bij de eerste begrazingsronde niet (noordelijke berm) of slechts weinig 
(zuidelijke berm) begraasd (figuur 1a). De begrazing van de bermen tussen Moershoofdebrug en 
Oosthoekbrug gebeurde vrij beperkt. Enkel de helft van de zuidelijke berm werd begraasd. Bij de 
overige bermgedeeltes kon geen spoor van begrazing worden vastgesteld (figuur 1b). 
 
De tweede begrazingsronde van de zuidelijke bermen tussen Langewegbrug en de Bentillekreek 
gebeurde voldoende. Vanaf de Bentillekreek tot Sint-Jansbrug kon geen begrazing worden 
vastgesteld. Op de noordelijke bermen tussen Langewegbrug en Zonnebrug werd de vegetatie niet 
voldoende kort gezet. Op de noordelijke bermen tussen Zonnebrug en Sint-Jansbrug kon geen 
spoor van begrazing worden waargenomen tussen de Mesurekreek en Sint-Jansbrug. Tussen 
Zonnebrug en de Mesurekreek kon de vegetatie dan weer wel voldoende kort worden gezet (figuur 
1c). 
 
Tijdens de begrazingsperiode werd vastgesteld dat de schaapskudde bestond uit een 100-tal dieren 
(eveneens tellingen van Willy De Clercq). 
 
Grote brandnetel werd niet gegeten door de schapen. Vermits de omringende vegetatie wel wordt 
opgegeten ontstaat een concurrentieel voordeel voor Grote brandnetel. Hierdoor kan deze soort 
heel gemakkelijk uitbreiden en gaan domineren (foto 6). 
 

 
Foto 6. Dominantie van Grote brandnetel aan de zuidelijke berm te Moershoofdebrug. 
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A: begrazing tussen 1 april en 31 juli 2006 

 
 

B: begrazing tussen 1 augustus en 31 augustus 2006 

 
 

C: begrazing tussen 1 september en 31 oktober 2006 

 
 

 

kort begraasde vegetatie 
onvoldoende begraasde vegetatie 
geen zichtbare begrazing  

Figuur 1. Voorstelling van de evaluatie van de mate van begrazing door de schaapskudde 
in het groeiseizoen 2006. De lijn dichts bij het kanaal is de berm aan de waterzijde; de 
andere lijn duidt op de berm aan de landzijde. 
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Op sommige plaatsen konden struwelen van Eénstijlige meidoorn zich reeds vestigen en 
ontwikkelen (foto 7). Dit werd waargenomen tussen Langewegbrug en Zonnebrug. Een mozaïek 
van kruid- en struikvegetaties betekent een ecologische meerwaarde. Het verderzetten van een 
ecologisch gericht begrazingsbeheer zal, in tegenstelling tot een maaibeheer, de ontwikkeling van 
een mozaïek van kruid- en struikvegetaties bevorderen. 
 

 
Foto 7. Struwelen van Eénstijlige meidoorn kunnen zich vestigen onder het  
begrazingsbeheer met de schaapskudde. 
 
 
De begrazing van de bermen in 2006 via de schaapskudde gebeurde niet voldoende volgens het 
vooropgesteld begrazingsschema. Een belangrijk deel van de bermen opgenomen in het 
begrazingsschema kon niet voldoende worden begraasd. 
 

5.3 Bermen onder precair gebruik 

5.3.1 Inleiding 

Begin 2006 werden voor alle W&Z-percelen de gebruiksvoorwaarden voor precair gebruik 
aangepast (bijlage 1, mondelinge en schriftelijke mededeling Sandy De Rycke). Ecologisch zijn 
vooral de voorwaarden vermeld in artikel 9 belangrijk: 
‘Het gebruikt goed mag niet worden bemest, er mogen geen herbiciden worden gebruikt (verboden 
ingevolge het bermbesluit) en er mogen niet meer dan drie schapen of één rund of één paard per 
hectare grazen.’ 
 

5.3.2 Vaststellingen 

Bij sommige bermen onder precair gebruik werden herbiciden aangewend. Dit werd vastgesteld in 
de middenberm gevormd door het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie tussen 
Leestjesbrug en Jacksenbrug (foto 8) en tussen Strobrug en Leestjesbrug. 
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Foto 8. Gebruik van herbiciden in de middenberm tussen het Leopoldkanaal en het 
Afleidingskanaal van de Leie t.h.v. Leestjesbrug. 
 
De bermen onder precair gebruik die worden begraasd (vnl. de middenberm tussen het 
Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie) kenden in 2006 meestal een zeer intensieve 
begrazing. Sommige bermen, zoals tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug, werden jaarrond 
begraasd. Op andere bermen werd dikwijls een groot aantal dieren reeds vroeg in het seizoen 
ingeschaard waardoor de vegetatie reeds kort was gegeten aan het begin van de zomer. Deze 
bevindingen werden reeds vastgesteld vroeger (Van Kerckvoorde et al., 2004). 
 
Het beheer van vele bermen langs het Leopoldkanaal onder precair gebruik is niet conform het 
Decreet integraal waterbeleid en het Bermbesluit door het aanwenden van herbiciden. 
 
Kansen voor het verhogen van de natuurwaarden zijn momenteel beperkt doordat dikwijls een te 
intensieve begrazing optreedt. 
 

5.4 Varia 

De kruin aan de waterzijde van de zuidelijke bermen tussen Sint-Jansbrug en de Bentillekreek 
(zo’n 1000 m) werd een paar centimeter afgegraven. Dit betekende een aantasting van de 
natuurwaarden. Vooral op de kruin waren hier vegetaties van het Vlasbekje - Sint-janskruid 
bermtype aanwezig (Van Kerckvoorde et al., 2004). In 2006 ontstond een pioniervegetatie met 
veel Akkerdistel (foto 9).  
 
Naast de ecologische gevolgen zijn er consequenties voor het beheer. Dit traject ligt in de zone van 
de schaapskudde waardoor recent niet meer werd gemaaid. Door de massale groei van Akkerdistel 
zal een maaibeheer hier nodig zijn in 2007 (1 of 2 maaibeurten). Doordat stenen (van een vroeger 
fietspad) aan de oppervlakte kwamen kunnen er tevens beschadigingen optreden aan de 
maaimachines. 
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Foto 9. Tussen Sint-Jansbrug en de Bentillekreek werd een deel van de kruin afgegraven. 
Hierdoor werden vegetaties van het  Vlasbekje - Sint-janskruid bermtype vervangen 
door een pioniervegetatie met Akkerdistel. Bovendien kwamen veel stenen aan de 
oppervlakte. 
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In de berm tussen Ramskapellebrug en de inkokering komt een vrij grote populatie Japanse 
duizendknoop voor (foto 10). Deze soort is een uitheemse plant die van oorsprong enkel 
voorkomt in Japan. De soort is een schadelijke neofyt die typisch groeit op voedselrijke, vochtige 
standplaatsen. De soort kan 3-5 m hoog worden en de inheemse vegetatie verdringen en 
verhinderen. De vestiging of groei van inheemse planten wordt immers verhinderd door (McHugh, 
2006; Kabat et al., 2006): 
• een dicht bladerdek waardoor slechts weinig licht kan doordringen naar de bodem, 
• competitie voor nutriënten en water, 
• het vormen van een dikke moeilijk te verteren laag van bladeren in de herfst en winter, 
• allelopathie (het afscheiden van organische verbindingen waardoor de kieming of groei van 

andere planten wordt afgeremd of verhinderd). 
 
Populaties van Japanse duizendknoop kunnen een verhoogde erosiegevoeligheid tot gevolg 
hebben: in de winter, na de bladval, is de vrijgekomen grond extra onderhevig aan wind en water. 
Japanse duizendknoop kan zorgen voor een verhoogd brandgevaar door de hoge densiteit aan 
droge stengels en bladeren in de winter. Tevens is er kans op fysische schade van jaagpaden 
vermits de sterke stengels beton van 10-15 cm dikte kunnen doorgroeien (Crockett, 2005). 
 
Japanse duizendknoop is een moeilijk te bestrijden soort door de zeer vitale wortelstokken. 
Bovendien kan hergroei zelfs gebeuren uit stukjes rhizoom van 7 gram (Seiger & Marchant, 1997) 
en uit stengelfragmenten. 
 

 
Foto 10. Tussen Ramskapellebrug en de inkokering komt een vrij omvangrijke populatie 
van Japanse duizendknoop voor. 
 
Grote waternavel werd op verschillende plaatsen waargenomen, zoals t.h.v. Moershoofdebrug, 
Platheulebrug en Zelzatebrug. Vermits er geen grondige gerichte inventarisatie gebeurde is er een 
vermoeden dat Grote waternavel op nog andere plaatsen voorkomt langs het Leopoldkanaal. De 
meeste vindplaatsen werden gevonden net stroomafwaarts Moershoofdebrug (foto 11).  
 
De soort is inheems in Noord-Amerika. Pas in 1998 werd voor het eerst de verwildering van Grote 
waternavel in Vlaanderen vastgesteld (Verloove, 2006). Grote waternavel wortelt in de ondiepe 
oeverzone van stilstaande tot traagstromende wateren. De plant is een snelle groeier (20 cm per 
dag in Groot-Brittannië; EPPO, 2006) die dikke matten van plantenmateriaal vormt. De soort plant 
zich vooral vegetatief voort, waarbij het kan regenereren uit wortel-, stengel- en bladfragmenten.    
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Foto 11. Grote waternavel komt net stroomafwaarts Moershoofdebrug op verschillende 
plaatsen voor. 
 
Door de snelle groei verdringt en verhindert Grote waternavel de inheemse waterplanten en zelfs 
sommige oeverplanten. Doordat de grote plantenmassa's 's nachts en bij rotting veel zuurstof 
verbruiken kan o.a. vissterfte optreden. Hierdoor heeft Grote waternavel een negatieve impact op 
de biodiversiteit waarbij soorten kunnen verdwijnen en de ecosysteem processen kunnen wijzigen. 
Bovendien kan Grote waternavel problemen geven voor de waterdoorvoer, sluizen blokkeren en 
waterrecreatie belemmeren (EPPO, 2006). 
 
Tijdens de winter 2005-2006 werden de populieren tussen Oostkerkebrug en Zelzatebrug gekapt. 
In de onderlaag bevonden zich interessante en waardevolle struwelen van o.a. Gladde iep die 
werden afgezet.   
 
Verschillende bermen staan onder sterke druk door het aanwenden van herbiciden. Enkele 
voorbeelden zijn: 
• tussen Oostkerkebrug en Zelzatebrug werden de terug uitschietende struwelen (na het afzetten 

voor het kappen van de populieren) van Gladde iep, Vlier, Hazelaar, Eénstijlige meidoorn en Es 
bespoten met herbiciden (foto 12); 

• tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug werd een stukje talud aan de waterzijde behandeld met 
herbiciden. Waarschijnlijk gebeurde dit door een particulier om de toegang tot 2 stoelen te 
vergemakkelijken (foto 13); 

• wanneer aanpalend aan de bermen akkergebruik optreedt werden de meeste taluds aan de 
landzijde bespoten met herbiciden (foto 14 en 15). 
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Foto 12. De uitgelopen struiken van Gladde iep, Vlier, Hazelaar, Eénstijlige meidoorn en 
Es op de landzijde tussen Oostkerkebrug en Zelzatebrug werden in 2006 plaatselijk 
behandeld met herbiciden. 
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Foto 13. Een stuk berm aan de waterzijde tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug werd in 
2006 behandeld met herbiciden. 
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Foto 14. De bermen aan de landzijde worden dikwijls bespoten met herbiciden vooral bij 
een aanpalend akkergebruik. De foto toont de zuidelijke berm (landzijde) tussen 
Moershoofdebrug en Oosthoekbrug met waardevolle struweelopslag van Gladde iep. 
 

 
Foto 15. Het beperkt voorkomen van dicotylen in de zuidelijke berm aan de landzijde 
t.h.v. Bellekesstraatbrug duidt vermoedelijk op het aanwenden van herbiciden. 
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In het voorjaar werd op windstille ochtenden (zowel 24 april en 15 mei 2006) een oliefilm op het 
wateroppervlak waargenomen in het oostelijk gedeelte van het Leopoldkanaal (Stenenschuurbrug 
tot Notelaarsbrug, foto 16). De twee data tonen aan dat het hier niet gaat om een éénmalig 
accident.  
 

 
Foto 16. In het voorjaar werd ’s morgens een oliefilm waargenomen op het 
wateroppervlak, zoals t.h.v. Stenenschuurbrug op 15 mei 2006.  
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6 Aanbevelingen 

6.1 Maaibeheer 

 
Klepelmaaiers zonder opzuigcombinatie dienen zoveel mogelijk te worden vermeden vooral omwille 
van de problemen om het maaisel te verwijderen.  
 
Ecologisch verantwoorde maaitoestellen zijn slagmaaiers, cirkelmaaiers of maaibalken (Janssens & 
Claus, 1996; Leo & Spijker, 1994; Zwaenepoel, 1998). Maaibalken en cirkelmaaiers zijn echter vrij 
storingsgevoelig voor schade door stenen of afval in de berm, slagmaaiers zijn robuustere 
toestellen (Zwaenepoel, 1998). Deze toestellen zorgen voor maaisel met een lange structuur 
waardoor het weghalen efficiënter kan gebeuren in vergelijking met klepelmaaiers. 
 
Een belangrijk streefdoel van een maaibeheer is bodemverarming. Om dit te bewerkstelligen 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). Wanneer het maaisel langer blijft liggen zijn de 
weggehaalde nutriëntenhoeveelheden lager dan de atmosferische depositie en wordt de bodem 
voedselrijker (Schaffers et al., 1998). 
 
Een toestel dat het meest aan de ecologische voorwaarden voldoet is een slagmaaier met 
opzuigcombinatie (Zwaenepoel, 1998; Zwaenepoel & Cosyns, 1999). Slagmaai-opzuigcombinaties 
worden in de praktijk tot nu toe slechts zelden aangewend in Vlaanderen. Voordeel van dergelijke 
toestellen in vergelijking met klepelmaai-opzuigcombinaties zijn: 
• het minder beschadigen van de planten, 
• een beter opzuigsysteem doordat het maaisel niet van de grond wordt opgezogen waardoor veel 

zaden en ongewervelden worden gespaard,  
• het maaisel heeft een betere uitgangstructuur voor compostering. 
Klepelmaai-opzuigcombinaties worden frequenter ingezet en vormen een tolereerbaar alternatief 
op voorwaarde dat de klepels steeds voldoende scherp zijn en dat enkel bij droog weer wordt 
gewerkt. 
 
Als overgangsmaatregel kan gekozen worden om enkel bij de meest prioritaire bermen geen 
klepelmaaiers (zonder opzuigcombinatie) meer toe te laten. Dit zijn bermen die een hoge 
ecologische waarde bezitten of met een grote ecologische potentie (Van Kerckvoorde et al., 2004; 
Van Kerckvoorde & Decleer, 2006a). Het, in 2006 opgemaakte, bestek groenonderhoud voor het 
district Kanalen-Oost (16EGGE/06/13) verplicht het gebruik van een klepelmaai-opzuigcombinatie 
bij enkele prioritaire bermen van het kanaal Gent-Brugge. Er is echter geen verplicht gebruik van 
een maai-opzuigcombinatie vermeld voor de bermen van het Leopoldkanaal. 
 
Prioritaire bermen die, in het bestek groenonderhoud van het district Kanalen-Oost, best worden 
aangegeven om geen klepelmaaier (zonder opzuigcombinatie) meer toe te laten zijn: 
• bermen tussen Isabellagemaal en Langewegbrug (kunnen vervallen door de begrazing via de 

schaapskudde), 
• bermen tussen Oosthoekbrug en Strobrug (kunnen vervallen wegens begrazing door de 

schaapskudde), 
• noordelijke berm aan de landzijde tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug, 
• noordelijke berm tussen Zelzatebrug en de inkokering. 
 
Het maaibeheer dient continu en consequent te worden uitgevoerd met een correcte navolging van 
de maaiperiode, frequentie en methode (Sykora et al., 2002). Zelfs een korte periode met het 
onvoldoende verwijderen van het maaisel kan de inspanning volledig teniet doen van vele jaren 
correct uitgevoerd ecologisch bermbeheer.  
 
 
 



212129-5-2007  21 

Een goed uitgevoerd maaibeheer zorgt voor een toename van de soortenrijkdom ten opzicht van 
een nietsdoen beheer (Maron & Jefferies, 2001; Bakker & van Diggelen, 2006; Verlinden, 1988; 
Melman et al., 1990). Een goed uitgevoerd maaibeheer zorgt bovendien voor een afname van de 
biomassa gedurende de eerste jaren (Bakker, 1989; Maron & Jefferies, 2001; Bakker & van 
Diggelen, 2006; Verlinden, 1988). Hierdoor kan na een aantal jaren het aantal maaibeurten 
worden gereduceerd.  
 

6.2 Rondtrekkende schaapskudde 

Het is wenselijk dat de herder het voorgestelde begrazingsschema strikt volgt of probeert te 
volgen. Door het niet volgen van het schema bestaat de mogelijkheid dat belangrijke doelsoorten 
er niet in slagen om te groeien en zaad te vormen of dat bepaalde bermgedeeltes te intensief 
worden begraasd. 
 
De betaling van de herder wordt best gekoppeld aan een resultaatverbintenis.  
 
Het is wenselijk om de schaapskuddegrootte uit te breiden. 
 
Indien een berm dreigt te worden gedomineerd door Grote brandnetel is het wenselijk om 
éénmalig een gericht maaibeer te overwegen (met afvoer van het maaisel). 
 
Het is raadzaam om ook in de zomer een maaibeurt van de Akkerdistels te doen tussen 
Moershoofdebrug en Oosthoekbrug (met afvoer van het maaisel). 
 
Eventueel kan plaatselijk worden overgegaan tot een systeem met verplaatsbare rasters. 
 

6.3 Bermen onder precair gebruik 

Bij kanaalbermen met een precair gebruik werd dikwijls een te intensieve begrazing vastgesteld. 
De begrazing startte dikwijls te vroeg in het groeiseizoen en herbicidengebruik werd geregeld 
vastgesteld. Hierdoor hebben verschillende doelsoorten niet de mogelijkheid om te groeien en zaad 
te vormen. 
 
Voorgestelde extra gebruiksvoorwaarden voor begraasde kanaalbermen onder precair gebruik zijn: 
• inschaardatum vanaf juni, 
• niet bemesten noch bijvoederen. 
 
Op de kanaalbermen onder precair gebruik werd dikwijls herbicidengebruik vastgesteld. Het is 
wenselijk om de gebruikers te wijzen op het verbod van herbiciden of om maatregelen te treffen. 
 
De aangehaalde veedichtheden in de voorwaarden voor precair gebruik, namelijk 3 schapen of 1 
rund of 1 paard per hectare, zijn indicatief en dienen niet strikt te worden gevolgd. In de literatuur 
worden deze cijfers dikwijls aangehaald als richtgetal voor extensieve begrazing. Deze cijfers 
duiden echter op een jaarrondbegrazing. Wegens de beperkte grootte van de kanaalbermen is het 
wenselijk enkel seizoensbegrazing te doen. Voor seizoensbegrazing mag de begrazingsdruk hoger 
zijn. Het is vooral belangrijk dat de vegetatie tegen het einde van het groeiseizoen kort is gegeten. 
Begrazing mag dan ook gebeuren met weinig dieren over een langere periode in het groeiseizoen 
of met iets meer dieren op het einde van het groeiseizoen. 
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6.4 Varia 

Het valt te betreuren dat er geen overleg met het INBO gebeurde over het oppervlakkig afgraven 
van de bermen tussen Sint-Jansbrug en de Bentillekreek. Een overleg kon resulteren in 
maatregelen die meer rekening hielden met de ecologische waarden.  
 
Het terugdringen van Japanse duizendknoop tussen Ramskapellebrug en de inkokering vraagt 
een specifiek beheer (Verloove, 2002).  
 
Eénmalig maaien in het groeiseizoen blijkt geen efficiënte methode voor het terugdringen van 
Japanse duizendknoop (Kabat et al., 2006). Het gevaar bestaat zelfs dat het rhizoom sterk 
zijdelings begint uit te breiden (Beerling & Palmer, 1994). Seiger & Marchant (1997) vermelden, 
onder laboratoriumomstandigheden, een uitputting van de rhizomen vanaf 4 maaibeurten per 
groeiseizoen. Om populaties uit te roeien is, minstens, een maandelijkse maaibeurt tijdens het 
groeiseizoen vereist en dit gedurende verschillende opeenvolgende jaren (McHugh, 2006; Bond et 
al., 2006). Het maaisel dient grondig te worden verwijderd vermits nieuwe planten kunnen groeien 
uit stengelfragmenten. 
 
Een andere methode omvat het bedekken van de populatie met geotextiel of zwarte plastic. Door 
lichtgebrek zal de populatie afsterven. De methode kan toegepast worden nadat de planten een of 
een aantal keer werden gemaaid om de grootste groei af te remmen. Het geotextiel of de plastic 
moet minstens 2 m voorbij de buitenste stengels van de populatie worden geplaatst vanwege de 
uitlopers (McHugh, 2006). 
 
Door begrazing kan Japanse duizendknoop in toom worden gehouden maar niet worden vernietigd. 
Jonge scheuten blijken immers zeer gegeerd te zijn bij runderen, paarden, schapen… (Bond et al., 
2006). 
 
Een efficiënte methode voor het uitroeien van Japanse duizendknoop bestaat uit een combinatie 
van maaien en het aanwenden van herbiciden (Kabat et al., 2006). Het herbicide kan rechtstreeks 
gespoten worden op de uitlopende stengels en bladeren. Door herbicide te injecteren in de stengel 
worden ongunstige effecten voor de omgeving gereduceerd (Kabat et al., 2006; McHugh, 2006). 
Uit verschillende studies blijkt dat glyfosfaat heel efficiënt is tegen Japanse duizendknoop (Kabat et 
al., 2006; McHugh, 2006).  
 
Momenteel is de biologische controle van Japanse duizendknoop nog te weinig bestudeerd en 
toegepast. Mogelijks aan te wenden organismen vormen insecten en roestzwammen (Bond et al., 
2006). 
 
Grote waternavel heeft een zeer invasief gedrag (Verloove, 2002; Verloove, 2006) waardoor 
gepaste maatregelen noodzakelijk zijn. Het bestrijden van Grote waternavel vereist een 
mechanische en/of manuele verwijdering. Het is belangrijk dat alle plantenmateriaal wordt 
weggehaald. Om de verspreiding van de plant te voorkomen is het gebruik van bv. drijfschermen 
noodzakelijk (EPPO, 2006; Newmann, 2006). Voor een efficiënte bestrijding is nazorg noodzakelijk 
waarbij het raadzaam is om een 3-wekelijkse controle in te bouwen (Aminal afdeling Water, 2006). 
Wanneer deze maatregelen niet worden genomen kan de mechanische controle net zorgen voor 
een verdere en ruimere verspreiding van Grote waternavel (Ruiz-Avila & Klemm, 1996). Een 
intensieve manuele verwijdering van de planten na een mechanische maaibeurt lijkt de beste 
manier om Grote waternavel onder controle te krijgen (Kelly, 2006; Newmann, 2006). 
 
Biologische controle van Grote waternavel is tot nu nog niet beschreven en te weinig onderzocht 
(EPPO, 2006). Mogelijks zal een reductie van de nutriënten in de wateren leiden tot een geringere 
vestiging en groei van Grote waternavel waardoor het invasief gedrag wordt onderdrukt (Ruiz-Avila 
& Klemm, 1996). 
 
Bij het kappen van de populieren is het wenselijk om, indien mogelijk, een deel van de houtige 
ondergroei van struwelen ongemoeid te laten.
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Bijlages 

Bijlage 1. Voorwaarden voor precair gebruik. 

 
Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde, vertegenwoordigd door ir. Eric Van den 
Eede, verklaart hierbij aan: 
 
dhr. Tony Demeulenaere 
Kruisstraat 28 
8600 Diksmuide 
 
hierna “de gebruiker” genoemd, dat een gebruik ten precaire titel wordt toegestaan van het hierna 
aangeduide goed, gelegen langs de RO van de IJzer in het industriegebied van Diksmuide, tegen 
betaling van de vermelde vergoeding en mits eerbiediging van de navolgende 
gebruiksvoorwaarden. 
 

Ligging van het goed Oppervlakte Vergoeding
KADASTER

GEMEENTE

Se
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Per are Totaal

R-L Ha. A. Ca. EUR EUR

Diksmuide 2de afdeling B5 698c vijver R 1,25 0,00

B5 693c (deel) grond R 55 95 1,25 69,94

Totaal: 69,94 EUR

(Minimum 12,50 euro)

 
BIJZONDERE VOORWAARDEN DIE DOOR DE DOMEINBEHEERDER ZIJN OPGELEGD: 
 
Artikel 1: 
Het gebruik van voormeld goed wordt enkel toegestaan ten precaire titel, en kan voor de gebruiker 
nooit een andere titel vestigen, zoals huur, handelshuur, pacht of andere. 
 
Artikel 2: 
Het gebruik neemt een aanvang op 01 januari 2006 en eindigt op 31 december 2006. 
 
Deze toelating is geldig voor 1 kalenderjaar, doch wordt stilzwijgend verlengd. Wanneer de 
gebruiker wenst af te zien van de stilzwijgende verlenging van het toegelaten gebruik, dient hij dit 
per aangetekend schrijven te melden aan de afdeling Bovenschelde, ten minste dertig dagen vóór 
het verstrijken van de lopende periode van twaalf maanden. 
 
Artikel 3: 
De afdeling Bovenschelde kan te allen tijde de toelating tot precair gebruik intrekken. Zij alleen 
oordeelt over de wenselijkheid en over het tijdstip van de intrekking. In dit geval zal zij de 
intrekking van de toelating betekenen per aangetekend schrijven; dit schrijven wordt geacht de 
gebruiker bereikt te hebben op de derde werkdag na de afgifte ervan op de post. 
De gebruiker zal voormeld goed verlaten binnen de dertig dagen na ontvangst van het 
aangetekend schrijven. Bij verzuim aan deze verplichting te voldoen, zal hij aan de afdeling 
Bovenschelde een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn ten bedrage van 6,25 euro per 
dag vertraging, onverminderd de vergoeding voor het gebruik, die verschuldigd zal zijn voor de 
periode van de onrechtmatige bezetting, en de schadevergoeding, die de afdeling Bovenschelde 
gerechtigd zou zijn te vorderen. 
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Artikel 4: 
Voor het gebruik van voormeld goed is de gebruiker een vergoeding verschuldigd zoals hierboven 
aangeduid. De afdeling Bovenschelde zal deze vergoeding aan de gebruiker aanrekenen per 
factuur. 
 
De gebruiker zal deze factuur voldoen binnen de dertig dagen, door storting op de financiële 
rekening van de afdeling Bovenschelde, tenzij andersluidende onderrichtingen op de factuur zelf 
worden aangegeven. 
 
Bij verzuim aan deze verplichting te voldoen zal de gebruiker aan de afdeling Bovenschelde van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire interest verschuldigd zijn, berekend op het 
bedrag van de verschuldigde vergoeding tegen het tarief van de wettelijke rentevoet en in 
verhouding tot het aantal dagen vertraging. 
 
Het bedrag van de gebruiksvergoeding zal op de eerste januari van ieder jaar worden aangepast 
aan de schommelingen van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen, mits verhoging van twee 
punten. Het hierboven vermelde bedrag van de vergoeding wordt hiertoe gekoppeld aan het 
indexcijfer 120,74 van de maand december 1995. 
 
Artikel 5: 
Het bedrag van de vergoeding is vastgesteld op een maatstaf, kennelijk lager dan deze die zou 
gelden voor het berekenen van een huur- of pachtvergoeding, omwille van de precaire aard van 
het verleende gebruik. Daarom zullen alle lasten, tegenwoordige of toekomende, die voormeld 
goed of zijn gebruik zouden bezwaren, door de gebruiker gedragen worden. 
 
Artikel 6: 
De afdeling Bovenschelde verleent geen enkele waarborg inzake de oppervlakte van of de toegang 
tot het in gebruik gegeven goed. De gebruiker erkent de hierboven aangeduide oppervlakte als 
juist en volledig. 
Voormeld goed wordt in gebruik gegeven met alle heersende en lijdende, zichtbare en niet-
zichtbare erfdienstbaarheden en gebreken, in de staat waarin het zich bevindt en die gekend is en 
aanvaard wordt door de gebruiker. 
 
Artikel 7: 
Voormeld goed wordt door de afdeling Bovenschelde in gebruik gegeven voor een bestemming, 
overeenkomstig de hierboven aangeduide aard. 
De gebruiker zal het goed gebruiken overeenkomstig deze aard. Hij mag de bestemming van het 
goed niet wijzigen, tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de afdeling 
Bovenschelde. Indien deze wijziging van bestemming het bekomen van vergunningen, 
machtigingen en/ of andere toelatingen noodzakelijk maakt, is de gebruiker en uitsluitend de 
gebruiker verantwoordelijk voor het bekomen van deze toelatingen bij de bevoegde overheden. 
Bij ongeoorloofde wijziging van de bestemming, of bij nalatigheid bij het aanvragen van de vereiste 
toelatingen, of bij niet-naleving van de opgelegde gebruiksvoorwaarden, zullen sancties en/ of 
boetes, opgelegd door de bevoegde overheid, ten laste vallen van de gebruiker. 
 
Artikel 8: 
Het onderhoud van het in gebruik gegeven goed valt volledig ten laste van de gebruiker. Hij zal 
voormeld goed onderhouden, evenals grachten en afsluitingen, wegen en private paden, en 
eventueel op het geschikte ogenblik de distels uitroeien. Kortom, hij zal voormeld goed 
onderhouden als een goede huisvader. 
 
Artikel 9: 
Het gebruikt goed mag niet worden bemest, er mogen geen herbiciden worden gebruikt (verboden 
ingevolge het bermbesluit) en er mogen niet meer dan drie schapen of één rund of één paard per 
hectare grazen. 
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Artikel 10: 
Alle afsluitingen voor het begrazen van de dijk zijn ten laste van de gebruiker; de afsluiting die 
langs het jaagpad wordt geplaatst bevindt zich op minimaal één meter van de rand van het 
jaagpad. Indien, voor uitvoering van werken op voormeld goed, deze afsluitingen moeten worden 
verplaatst en later eventueel herplaatst, dient dit te gebeuren door de gebruiker. 
 
Artikel 11:  
De gebruiker moet, indien nodig, doorgang verlenen aan de andere aangelanden om hun weiland 
te kunnen betreden. Deze voorschriften zijn eveneens van toepassing bij het uitvoeren van 
eventuele werken aan het jaagpad of aan de oevers. 
 
Artikel 12:  
De gebruiker neemt alle voorzorgen om milieuschade te voorkomen die zou kunnen ontstaan door 
het gebruik van voormeld goed.  
De gebruiker verbindt zich er toe ieder incident waarbij bodem - en /of waterverontreiniging 
ontstaat of elke schade of ongeval binnen de 24 uur te melden aan de domeinbeheerder. 
 
Artikel 13: 
Het is de gebruiker niet toegestaan zijn gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk, aan wie of op welke 
wijze dan ook, af te staan. 
 
Artikel 14: 
Bij onderbreking of stopzetting van het gebruik zal de gebruiker geen recht hebben op enige 
vergoeding voor stoornis in het genot, noch voor enige andere reden, en evenmin voor de 
verbeteringen die hij aan het goed zou hebben aangebracht. 
 
Artikel 15: 
De vergunning 82726C van 21/06/1996 wordt ingetrokken. 
 
Opgemaakt en ondertekend in twee exemplaren, waarvan één voor de afdeling Bovenschelde en 
één voor de verkrijger. 
  
Gent, 07/06/2006 
 
Namens de gedelegeerd bestuurder, 
Het celhoofd Beheer, 
 
 
 
 
 
Ing. Luc Verhaest            
Adjunct van de directeur  
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