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1 Inleiding en verantwoording 

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 en oeverinrichting langs het kanaal Gent-
Brugge 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 ecologisch opvolgingsplan voor het kanaal Gent-Brugge 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, 
broedvogels en dagvlinders. 
 
Tabel 1. Schematische voorstelling van het ecologisch opvolgingsplan voor het kanaal 
Gent-Brugge. 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   
 begrazen vegetatie   
NTMB-oevers  vegetatie broedvogels  
beheeruitvoering  verschillende aandachtspunten 
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2 Doelstelling  

De ecologische opvolging van de vegetatie, fauna en het beheer langs het kanaal Gent-Brugge 
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 evaluatie van het maaibeheer in opdracht van W&Z in 2006, 
• een evaluatie van het beheer op W&Z-percelen onder precair gebruik in 2006, 
• een evaluatie van de naleving van de gebruiksvoorwaarden op W&Z-percelen onder precair 

gebruik, 
• het formuleren van aanbevelingen zodat de ecologische waarden optimaal worden behouden of 

ontwikkeld. 
 
Bij W&Z percelen onder precair gebruik worden de percelen met een beheer via erkende 
terreinbeherende organisaties niet inbegrepen. 
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3 Juridisch en beleidsmatig kader 

Het beleidsplan van het kanaal Gent-Brugge (Administratie Waterwegen en Zeewezen - Afdeling 
Bovenschelde, 1997) vermeldt ondermeer volgende doelstelling: “het bewerkstelligen van een 
significante stijging van de verschillende soorten fauna en flora op, in en langs het kanaal”. 
 
In de Provinciale Ruimtelijk Structuurplannen van West-Vlaanderen (Provincie West-Vlaanderen, 
2002) en Oost-Vlaanderen (Provincie Oost-Vlaanderen, 2004) wordt het kanaal Gent-Brugge 
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. 
 
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 Habitat- en Vogelrichtlijn beogen de instandhouding van de natuurlijke leefmilieus en 
de wilde flora en fauna, via het aanduiden, beschermen en beheren van speciale 
beschermingszones in het Natura 2000 netwerk.  
 
De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te nemen om binnen speciale beschermingszones elke 
verslechtering van de habitats uit bijlage I en van de habitats voor soorten uit bijlagen II, III of IV 
te vermijden; alsook elke verstoring van een soort uit bijlagen II,III of IV te vermijden. Er dient 
gestreefd te worden naar een gunstige staat van instandhouding: dit betreft de situatie waarin een 
habitat of een soort goed gedijt (zowel in kwaliteit als in omvang/populatie), met goede 
vooruitzichten op korte en lange termijn. Het feit dat een habitattype of soort niet bedreigd is 
impliceert nog niet dat deze in een gunstige staat van instandhouding is. 
 
Vergunningsplichtige activiteiten die significante negatieve gevolgen kunnen hebben voor een 
speciale beschermingszone, moeten onderworpen worden aan een passende beoordeling (MER-
studie). Een passende beoordeling onderzoekt de effecten van een ingreep in een speciale 
beschermingszone, met betrekking tot de staat van instandhouding van habitattypes en soorten. 
Indien het project, ondanks een ongunstige beoordeling, om ‘dwingende redenen van groot 
openbaar belang’ volgens de bevoegde instanties toch zou moeten uitgevoerd worden, moeten 
compenserende en/of verzachtende maatregelen genomen worden. 
 
De kanaalbermen te Oostkamp t.h.v. de Leiemeersen zijn gelegen in het habitatrichtlijngebied 
‘vallei van de Zuidleie’ (code BE2500004-9; figuur 1). Het gebied is ondermeer aangewezen voor 
het habitattype glanshaverhooiland (code 6510) welke voorkomt in de kanaalbermen. 
 

 
Figuur 1. Ligging van het habitatrichtlijngebied ‘vallei van de Zuidleie’. 
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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; 
• 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. 
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4 Natuurwaarden 

De natuurwaarden van het kanaal Gent-Brugge situeren zich vooral in de (meestal) brede bermen. 
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., 2005). 
 
Het meest ecologisch waardevolle bermtype is het Wilde marjolein - Vierzadige wikke type dat 
vooral plaatselijk voorkomt tussen Bellem- en Aalterbrug (beide oevers), tussen Durmen- en 
Hansbekebrug (linkeroever) en t.h.v. de Leiemeersen (rechteroever). Een dergelijk bermtype kent 
in Vlaanderen slechts een beperkte geografische verspreiding en wijst op een zeker kalkgehalte in 
de bodem (Zwaenepoel, 1998). In dit bermtype zijn zeldzame soorten als Bevertjes, Grote tijm, 
Kattendoorn, Gewone agrimonie, Kleine bevernel, Rapunzelklokje, Beemdkroon, Voorjaarszegge en 
Zeegroene zegge terug te vinden. Andere biologisch waardevolle vegetaties zijn het Ruig haarmos 
- Zilverhaver type en het Gewoon biggekruid - Schapenzuring type, hoofdzakelijk voorkomend op 
het grondgebied van Beernem. Deze bermtypes vereisen voedselarme tot zeer voedselarme zure 
zandgronden. Tabel 1 geeft een oplijsting van de rodelijstsoorten (Van Landuyt et al., 2006) 
voorkomend in bermen onder precair gebruik of in bermen die worden gemaaid in opdracht van 
W&Z (bron: Van Kerckvoorde et al., 2005 en recente inventarisaties). 
 
Tabel 1. De verschillende rodelijstsoorten (Van Landuyt et al., 2006) voorkomend in 
bermen met een precair gebruik of in bermen met maaibeheer in opdracht van W&Z. 
 
Soort Status 
Beemdkroon achteruitgaand 
Bevertjes kwetsbaar 
Geel walstro achteruitgaand 
Gewone agrimonie achteruitgaand 
Goudhaver achteruitgaand 
Graslathyrus zeldzaam 
Grote bremraap zeldzaam 
Grote ratelaar kwetsbaar 
Grote tijm kwetsbaar 
Kattendoorn kwetsbaar 
Klein tasjeskruid kwetsbaar 
Kleine ratelaar kwetsbaar 
Kruisdistel zeldzaam 
Muizenoor achteruitgaand 
Onderaardse klaver zeldzaam 
Rode ogentroost achteruitgaand 
Welriekende agrimonie achteruitgaand 

 
Een belangrijke meerwaarde van de kanaalbermen wordt gevormd door een mozaïek van kruid- en 
struikvegetaties. De biologisch meest waardevolle struikvegetaties zijn de brem- en 
gaspeldoornstruwelen die het fraaist zijn ontwikkeld op het grondgebied van Beernem. De bermen 
van het kanaal Gent-Brugge zijn enorm belangrijk voor dit vegetatietype: de kanaalbermen tussen 
Aalter en Oostkamp nemen namelijk zo’n 10% in van de maximaal geschatte oppervlakte brem- en 
gaspeldoornstruweel in Vlaanderen! 
 
In de ecologische gebiedsvisie werden prioritaire bermtrajecten aangeduid voor het kanaal Gent-
Brugge. Dit zijn trajecten die momenteel een grote natuurwaarden bezitten of die een hoge 
ecologische potentie hebben en waar, prioritair, een natuurvriendelijk beheer dient te worden 
ingesteld (Van Kerckvoorde et al., 2005). 
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Een prioritair bermtraject onder precair gebruik is: 
• de linkeroever tussen Hansbekebrug en Durmenbrug. 
 
Prioritaire bermtrajecten die (gedeeltelijk) worden gemaaid in opdracht van W&Z omvatten: 
• de linkeroever tussen het Duivelsputgemaal en Durmenbrug,  
• de linkeroever (landzijde) tussen Bellembrug en Aalterbrug,  
• de rechteroever tussen Sint-Jorisbrug en de Kijkuit, 
• de linker- en rechteroever tussen Beernembrug en Moerbruggebrug, 
• de linkeroever (landzijde) tussen Moerbruggebrug en Steenbruggebrug. 
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5 Streefbeeld 

Het streefbeeld voor de bermen langs het kanaal Gent-Brugge is een soortenrijke vegetatie, 
typerend voor voedselarme tot vrij voedselarme bodems (Van Kerckvoorde et al., 2005). Hierbij 
ontstaan bloemrijke vegetaties met soorten zoals Knoopkruid, Duizendblad, Klein streepzaad, 
Margriet, Peen, Sint-Janskruid, Scherpe boterbloem, Gewone rolklaver, Gele morgenster, 
Veldzuring, Beemdkroon, Glad walstro, Gewoon biggekruid en Smalle weegbree. Plaatselijk 
(hoofdzakelijk vanaf de kruising met het Afleidingskanaal tot Aalterbrug) is het bevorderen van een 
warmteminnende en kalkindicerende kruidvegetatie een streefdoel. Dergelijke vegetatie heeft als 
kenmerkende soorten o.a. Kattendoorn, Gewone agrimonie, Bevertjes, Grote tijm, Echte 
kruisdistel, Rapunzelklokje, Goudhaver en Zeegroene zegge. Op andere plaatsen (vooral tussen 
Sint-Jorisbrug en Keersluis) is er het streven naar een mozaïek van kruidige vegetaties en 
struwelen typisch voor voedselarme zandgronden. Kenmerkende soorten van de kruidige vegetatie 
omvatten hier Zandblauwtje, Dwergviltkruid, Hazenpootje, Schapenzuring, Muizenoor, Klein 
vogelpootje, Vroege haver en Zilverhaver; soorten van de struwelen zijn Gaspeldoorn en Brem. 
Bermen met een soorten- en structuurrijke vegetatie vormen bovendien het leefgebied voor een 
diverse fauna. Kenmerkende soorten zijn Hazelworm en Levendbarende hagedis, de 
dagvlindersoorten Bruin blauwtje, Icarusblauwtje, Hooibeestje en Kleine vuurvlinder, de 
loopkeversoorten Zand- en Basterdzandloopkever, de sprinkhaansoort Snortikker en de 
vogelsoorten IJsvogel, Zomertortel, Kneu en Graspieper. Soorten- en structuurrijke bermen staan 
bovendien garant voor een hoge recreatieve belevingswaarde. 
 
Het streefbeeld voor de W&Z-restgronden onder precair gebruik is het ontwikkelen van soortenrijke 
graslanden. Gezien de abiotische omstandigheden kunnen vooral glanshaver- en kamgraslanden 
ontstaan. Glanshavergraslanden vereisen een maaibeheer en hebben als kenmerkende soorten 
Glanshaver, Veldzuring, Margriet, Knoopkruid en Glad walstro. Kamgraslanden vereisen een 
extensief begrazingsbeheer waarbij Kamgras, Scherpe boterbloem, Madeliefje en Timotheegras 
typische soorten zijn. Het inrichten van kleine landschapselementen (knotbomen, houtkanten, 
hagen, veedrinkpoelen, hoogstamboomgaarden) verhoogt de ecologische waarde sterk. 
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6 Opvolging beheeruitvoering 2006 

In 2006 werden de bermen met een maaibeheer in opdracht van W&Z gecontroleerd op het 
naleven van het Bermbesluit. Voor de W&Z-percelen onder precair gebruik werd nagegaan indien 
de gebruiksvoorwaarden werden gerespecteerd en werd het beheer geëvalueerd. 
 

6.1 Maaibeheer in opdracht van W&Z 

Het maaibeheer in de bermen van het kanaal Gent-Brugge gebeurde 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. 
 
Op de meeste bermen werden inspanningen geleverd door de aannemer om het maaisel samen te 
halen en af te voeren. Echter door de fijne structuur van het maaisel blijft een groot deel achter 
(figuur 2).  
 
Op sommige bermen werd het maaisel helemaal niet samengehaald noch opgeruimd, namelijk bij: 
• de linkeroever tussen het Duivelsputgemaal en Durmenbrug na de eerste en tweede maaibeurt 

(figuur 3), 
• de bermen van de waterzijde tussen Beernembrug en Brugge (met uitzondering van de bermen 

naast de plasbermen) na de eerste en tweede maaibeurt (figuur 4), 
• bovenste deel (naast vangrail) van de berm aan de rechteroever tussen Sint-Jorisbrug en de 

Kijkuit. 
 
Bij de tweede maaibeurt werd het maaisel niet binnen de 10 dagen (na het maaien) weggehaald: 
het maaien gebeurde eind september terwijl het weghalen pas plaats vond midden oktober. De 
aannemer bleek tevens grote moeite te hebben met het op rollen krijgen van het maaisel, doordat 
het maaisel fijngeklepeld en ondertussen zeer nat was en grassen erdoor gegroeid waren.  
 
 



 
Figuur 2. Door het inzetten van klepelmaaiers ontstaat maaisel met een kleine structuur 
dat moeilijk kan worden weggehaald. De foto (genomen op 10 oktober 2006) toont de 
linkeroever te Aalter na het ‘weghalen’ van het maaisel door de aannemer. Het maaisel 
zorgt voor een voedselaanrijking waardoor de vegetaties van het Vlasbekje – Sint-
Janskruid bermtype hier dreigen te verdwijnen.  
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Figuur 3. Het maaisel van de eerste maaibeurt en tweede maaibeurt werd helemaal niet 
afgevoerd op de linkeroever tussen Duivelsputgemaal en Durmenbrug (bovenste foto 
t.h.v. Bierstalbrug genomen op 6 juli 2006; onderste foto t.h.v. Lovendegembrug op 10 
oktober 2006). Hierdoor worden alle inspanningen uit het verleden teniet gedaan en 
worden de vegetaties typisch voor vrij voedselarme bodems (Vlasbekje – Sint-Janskruid 
bermtype) geleidelijk vervangen door vegetaties van voedselrijkere omstandigheden 

(Zevenblad – Ridderzuring bermtype). 



 
Figuur 4. Het maaisel werd helemaal niet verwijderd na de eerste en tweede maaibeurt 
op de bermen aan de waterzijde tussen de Keersluis en Brugge (foto t.h.v. Leiemeersen; 
genomen op 19 oktober 2006). Toenemende verruiging treedt hierdoor op met forse 
grassoorten, Grote brandnetel en distels. Deze bermen zijn gelegen in 
habitatrichtlijngebied dat o.a. is aangewezen voor glanshaverhooiland. Door verruiging 
is niet voldaan aan de eis voor een ‘gunstige staat van instandhouding’. 
 
 
Een belangrijk ecologisch knelpunt werd vastgesteld op de rechteroever tussen Sint-Jorisbrug en 
de Kijkuit (figuur 5). Hier bleef een deel van het maaisel liggen afkomstig enerzijds van het 
terugdringen van het struweel (tijdens de zomermaanden) en anderzijds van het maaien van de 
kruidige vegetatie (in oktober). Deze berm heeft een grote ecologische waarde, ondermeer door 
het zeer voedselarme bodemkarakter (schrale zandbodem; Van Kerckvoorde & Decleer, 2005). Het 
laten liggen van het maaisel zorgt voor een voedselaanrijking en een geleidelijke ecologische 
degradatie van de berm. 
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Figuur 5. Op de berm aan de rechteroever tussen Sint-Jorisbrug en de Kijkuit bleef een 
groot deel van het maaisel liggen, zowel na het terugdringen van het struweel (foto 
bovenaan; genomen op 21 september 2006) als na het maaien van de kruidige vegetatie 
(foto onderaan; 19 oktober 2006). De onderste foto toont de situatie na de 
‘inspanningen’ van de aannemer om het maaisel weg te halen. Hierdoor dreigen de 
vegetaties van voedselarme bodems (Gewoon biggekruid – Schapenzuring bermtype) 
hier te verdwijnen. 
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Niet weggehaald maaisel geeft aanleiding tot het in stand houden of het ontwikkelen van 
soortenarme productieve vegetaties (o.a. 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). 
 
Conclusie: 
Het maaibeheer langs het kanaal Gent-Brugge in opdracht van W&Z in 2006 gebeurde niet conform 
het Bermbesluit. Belangrijkste knelpunten zijn het niet, te laat of onvoldoende verwijderen van het 
maaisel. 
 

6.2 Kapbeheer in opdracht van W&Z 

Struwelen langs de waterlijn en op het talud kunnen een gevaar betekenen voor de veiligheid van 
de scheepvaart omwille van overhangende takken en het hinderen van de radarnavigatie. Hierdoor 
worden regelmatig kappingen uitgevoerd. Begin 2007 werden de (wilgen)struwelen t.h.v. de 
waterlijn op de linkeroever tussen Durmenbrug en Schipdonkbrug (zo’n 800 m lengte) afgezet. In 
maart 2007 werden kapwerken uitgevoerd in een 600 m lange zone net stroomopwaarts ‘den 
overzet’ te Bellem.  
 
De struwelen werden afgezet met pneumatische knipscharen waardoor er geen gladde wonden 
ontstaan. Bovendien werd veel schade aangericht aan de stronken. Hierdoor is er een grote kans 
op rotting en uiteindelijk sterfte van de bomen en struiken (figuur 6). 
 
De kappingen te Bellem gebeurden vrij grootschalig waarbij alle hoogstammige bomen en de 
meeste struwelen t.h.v. de waterlijn, op het talud en op de kruin in de linker- en rechteroever 
werden gekapt. Er werden vooral uitheemse soorten geveld zoals Populier en Abeel maar ook 
inheemse boom- en struiksoorten zoals Zomereik, Vlier, Sleedoorn en wilgen. Tevens is er 
structuurschade aan de bodem zowel op het onverhard jaagpad als op het talud. De huidige 
kappingen hebben een grote invloed op de natuur en landschappelijke waarden. Zo is het gebied 
van belang als broedplaats voor Zomertortel, een rodelijstsoort van de categorie bedreigd.  
 



 
 

 
Figuur 6. De afzettingen van de struwelen gebeurden vooral door pneumatische 
knipscharen. Hierdoor ontstaat geen glad snijvlak en worden de stronken sterk 
beschadigd. De kans op inrotting waarbij de struiken uiteindelijk sterven is dan ook 
reëel. 
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6.3 Beheer van bermen en W&Z-restgronden onder precair 
gebruik 

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.’ 
 
In de hiernavolgende tekst worden voor de verschillende bermen en W&Z-restgronden, niet 
gerespecteerde gebruiksvoorwaarden aangehaald en wordt het beheer geëvalueerd. 
 

6.3.1 Bermen 

6.3.1.1 Rechteroever vanaf kruising met Afleidingskanaal tot 900 m 
stroomopwaarts Bellembrug 

1) niet gerespecteerde voorwaarden  
• gebruik van herbiciden (figuur 7 en 9) 
 

 
Figuur 7. Aanwenden van herbicide in de bermen aan de rechteroever stroomopwaarts 
Hansbekebrug. 
 
 
2) nadere toelichting beheer 
In 2006 graasden 10 jonge runderen in het bermgedeelte aan de waterzijde. De begrazing werd 
reeds vroeg in het groeiseizoen (begin mei) opgestart en liep tot eind augustus. Een latere 
inschaardatum is gewenst zodat verschillende soorten de kans hebben om te groeien en zaad te 
vormen in het voorjaar. De begrazing mag doorlopen tot in het najaar. 
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De dieren maken geen gelijkmatig gebruik van het terrein: vooral nabij de boerderij aan 
Hansbekebrug is er een zeer intensieve begrazing (figuur 8). In de meest stroomopwaartse en -
afwaartse plaatsen van de begrazingszone komen de dieren zelden. Mogelijks duidt dit gedrag op 
bijvoedering. 
 
De berm aan de landzijde tussen de kruising met het Afleidingskanaal en Hansbekebrug maakt 
plaatselijke deel uit van een sterk bemest en overbegraasd grasland (figuur 8). Hierdoor gebeurde 
de begrazing op de berm te intensief en vond nutriëntentransport van het grasland naar de 
kanaalberm plaats. Dit hypothekeert de mogelijkheid voor een soortenrijke berm. Bovendien werd 
herbicidengebruik vastgesteld. 
 

 
Figuur 8. Net stroomopwaarts Hansbekebrug is er een intensieve begrazing en 
betreding. 
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Figuur 9. Herbicidengebruik tegen Grote brandnetel en Akkerdistel in de bermen aan de 
rechteroever (landzijde) stroomopwaarts Hansbekebrug. De berm maakt hier tevens 
deel uit van een intensief grasland. 
 
 

6.3.1.2 Linkeroever vanaf kruising met Afleidingskanaal tot uitmonding Nevels 
Vaardeken 

1) niet gerespecteerde voorwaarden  
• 1 rund per ha 
 
2) nadere toelichting beheer 
De begrazing van dit stukje berm (zo’n 700 m) gebeurde met 2 volwassen koeien. Begin juli was 
de vegetatie van de kruin en het talud reeds sterk opgegeten wat duidt op een te intensieve 
begrazing (figuur 10). In de zomermaanden dienen verschillende (doel)soorten kans te krijgen om 
te bloeien en zaad te vormen. Deze doelsoorten krijgen met het huidige beheer geen kansen 
waardoor de ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie momenteel niet mogelijk is. 
 

18   



 
Figuur 10. Begin juli was de vegetatie reeds kort afgegeten in de berm aan de 
linkeroever net stoomafwaarts de kruising met het Afleidingskanaal. Dit duidt op een te 
intensieve begrazing. 
 

6.3.1.3 Linkeroever vanaf uitmonding Nevels Vaardeken tot Hansbekebrug 

1) niet gerespecteerde voorwaarden  
• gebruik van herbiciden (figuur 11) 
 
2) nadere toelichting beheer 
De berm aan de waterzijde kende een vrij extensieve begrazing door 2 volwassen runderen. De 
begrazing startte begin mei en liep tot midden oktober. 
 
De berm aan de landzijde maakt deel uit van een sterk bemest en overbegraasd grasland (figuur 
12). Hierdoor gebeurde de begrazing op de berm te intensief met nutriëntentransport van het 
grasland naar de kanaalberm. Dit hypothekeert de mogelijkheid voor een soortenrijke berm.  
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Figuur 11. Gebruik van herbiciden in de berm aan de landzijde van de linkeroever tussen 
Hansbekebrug en de kruising met het Afleidingskanaal. 
 

 
Figuur 12. De berm aan de landzijde van de linkeroever net stroomopwaarts 
Hansbekebrug maakt deel uit van een intensief grasland. 
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Een deel van de berm aan de landzijde werd dagelijks gebruikt als transportroute (vanuit een 
aanpalend intensief begraasd weiland naar de boerderij) voor melkkoeien (meer dan 40 koeien). 
Het resultaat is een sterk vertrappelde berm waarbij de vegetatie werd vernield (figuur 13). Een 
oplossing is om de koeien te sturen langs het verharde jaagpad of, indien mogelijk, de eigenaar te 
verplichten om de dieren te verplaatsen over de eigen grond. 
 

 
Figuur 13. Sterk vertrappelde berm aan de landzijde (linkeroever tussen de kruising met 
het Afleidingskanaal en Hansbekebrug) doordat de berm fungeerde als transportroute 
van zo’n 700m lengte voor melkkoeien. Hierdoor dreigen relictvegetaties van het Wilde 
marjolein – Vierzadige wikke bermtype hier te verdwijnen. 
 
Begin 2007 werd een ophoging van de berm aan de landzijde vastgesteld over een paar honderden 
meters (figuur 14). Deze locatie vormt echter een groeiplaats voor Kattendoorn. Deze soort heeft 
in Vlaanderen een beperkte verspreiding en staat daardoor onder de categorie ‘kwetsbaar’ in de 
Rode Lijst (Van Landuyt et al., 2006). De populaties langs het kanaal Gent-Brugge vormen 
belangrijke relicten in de verspreiding in Oost- en West-Vlaanderen.  
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Voor: 

 
 
Na: 

 
Figuur 14. Ophoging aan de landzijde (linkeroever tussen de kruising met het 
Afleidingskanaal en Hansbekebrug) waardoor de populatie Kattendoorn en de vegetatie 
behorende tot het Wilde marjolein – Vierzadige wikke bermtype werden aangetast. 
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6.3.1.4 Linkeroever vanaf Hansbekebrug tot 900 m stroomopwaarts Bellembrug 

1) niet gerespecteerde voorwaarden  
geen 
 
2) nadere toelichting beheer 
De begrazing gebeurde op een extensieve manier: drie volwassen koeien begraasden de berm 
vanaf begin juli tot september. De vegetatie kon voldoende kort worden gezet. 
 

6.3.1.5 Rechteroever vanaf 500 m stroomopwaarts Overzet tot Overzet 

1) niet gerespecteerde voorwaarden  
• gebruik van herbiciden (figuur 15) 
• 1 rund per ha 
 

 
Figuur 15. In de berm aan de rechteroever net stroomopwaarts van de Overzet werd 
herbicidengebruik opgemerkt.  
 
2) nadere toelichting beheer 
Tot een paar jaar geleden gebeurde de begrazing op een vrij extensieve manier met 1 volwassen 
koe waardoor een fraaie mozaïek van kruid- en struikvegetatie ontwikkelde (Van Kerckvoorde et 
al., 2005). 
 
In 2006 gebeurde de begrazing door 5 volwassen koeien waarbij tevens bijvoedering en 
herbicidengebruik werd vastgesteld. Gedurende het volledige groeiseizoen was de vegetatie op de 
kruin en het talud dan ook heel kort opgegeten. Het talud kende tevens een intensieve betreding 
waardoor de zode stuk werd getrapt met lokaal erosieproblemen (figuur 16). 
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Figuur 16. Bijvoedering en intensieve begrazing in de berm aan de rechteroever net 
stroomopwaarts van de Overzet. Hierdoor werd de zode stuk getrapt en degradeert de 
ecologisch waardevolle mozaïek van bremstruwelen en schrale kruidige vegetatie.  
 

6.3.1.6 Rechteroever zo’n 1400 m stroomafwaarts Overzet 

1) niet gerespecteerde voorwaarden  
• 1 paard per ha 
 
2) nadere toelichting beheer 
Het bermgedeelte aan de waterzijde (met een oppervlakte van zo’n halve hectare) kende een 
begrazing met 1 paard gedurende het groeiseizoen.  
 
Ook aan de landzijde is een bermgedeelte onder precair gebruik (met een oppervlakte van zo’n 
halve hectare). De begrazing gebeurde er met 1 paard gedurende het groeiseizoen.  
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6.3.1.7 Conclusie 

Het beheer van vele bermen langs het kanaal Gent-Brugge 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 met bijvoedering (wat neerkomt op bemesting) en vertrappeling van 
de bodem. 
 

6.3.2 Restgronden 

6.3.2.1 T.h.v. Oude Kale 

1) situering 

 
2) niet gerespecteerde voorwaarden  
geen 
 
3) nadere toelichting beheer 
De begrazing van het meest zuidelijk perceel gebeurde door 1 paard. In de wintermaanden werd 
bijvoedering vastgesteld. 
 
In de noordelijke percelen werden de graslanden begraasd door 2-5 koeien tijdens de zomer en 
herfst. In de wintermaanden gebeurde de begrazing met 1 paard. Bijvoedering werd vastgesteld 
tijdens de zomer, herfst en winter. 
 

6.3.2.2 Ten westen van Lovendegembrug 

1) situering 

 
 
2) niet gerespecteerde voorwaarden  
• gebruik van herbiciden 
• 1 rund per ha 
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3) nadere toelichting beheer 
Het grasland werd begraasd door 5 volwassen koeien. De begrazing gebeurde tot in de december. 
 

6.3.2.3 Ten noordoosten van kruising Afleidingskanaal 

1) situering 

 
 
2) niet gerespecteerde voorwaarden  
geen 
 
3) nadere toelichting beheer 
De graslanden werden gemaaid in het vroege voorjaar en midden in de zomermaanden. Deze data 
zijn niet gewenst vermits hierdoor bepaalde doelsoorten niet tot bloei en zaadvorming kunnen 
komen. 
 
De graslanden zijn zeer soortenarm en worden gedomineerd door Engels raaigras. Dicotylen 
worden in het grasland sporadisch waargenomen. Dit doet vermoeden dat hier herbicidengebruik 
en bemesting plaats vindt. 
 

6.3.2.4 Durmen 

1) situering 

 
 
 
2) niet gerespecteerde voorwaarden 
• 1 paard per ha, in het NW-en ZW-perceel 
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3) nadere toelichting beheer 
Op het meest ZW perceel gebeurde jaarrond begrazing met 3 paarden. Op het meest NW-perceel 
stonden 2 paarden gedurende een groot deel van het jaar, behalve tijdens de zomermaanden. In 
een oostelijk perceel was jaarrond begrazing met 1 paard. Op alle begraasde delen werd 
bijvoedering vastgesteld met hooi (figuur 17). Door deze vorm van bemesting kunnen slechts 
soortenarme vegetaties ontstaan typisch voor voedselrijke omstandigheden. Het abundant 
voorkomen van Akkerdistel en Ridderzuring op de begraasde percelen is hier reeds een eerste 
indicatie van. 
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Figuur 17. Intensieve begrazing en bijvoederen komt voor in het ZW- (foto bovenaan) en 
O-begrazingsperceel (foto onderaan) te Durmen. Dit is een vorm van bemesting en leidt 
tot voedselaanrijking in de bodem waardoor er geen verhoging van de natuurwaarden 
mogelijk zijn.  



 
Het NO perceel werd gemaaid begin augustus. Deze datum is niet gewenst vermits midden in de 
zomermaanden nog tal van doelsoorten bloeien en zaad vormen. Bovendien werd het maaisel wel 
samengehaald maar niet weggehaald (figuur 18).  
 

 
Figuur 18. Het maaisel van het NO-perceel te Durmen werd samengehaald maar niet 
verwijderd. Hierdoor wordt de bodem voedselrijker en ontstaat een soortenarme 
productieve vegetaties gedomineerd door grassen en enkele ruigtekruiden (zoals Grote 
brandnetel en Akkerdistel). 
 

6.3.2.5 Ten westen van kruising Afleidingskanaal 

1) situering 

 
 
2) niet gerespecteerde voorwaarden  
• gebruik van herbiciden (figuur 19) 
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Figuur 19. Aanwenden van herbiciden tegen Akkerdistel in het W&Z-perceel net ten W 
van de kruising. 
 
3) nadere toelichting beheer 
De begrazing gebeurde door 1 paard gedurende het groeiseizoen. 
 

6.3.2.6 Bellem 

1) situering 

 
 
2) niet gerespecteerde voorwaarden  
• 1 rund per ha 
 
3) nadere toelichting beheer 
De graslanden kenden een zeer intensieve begrazing. Een begrazing van de verschillende percelen 
met in totaal zo’n 40 volwassen koeien was geen uitzondering (figuur 20). Een deel van de 
graslanden werd gemaaid vroeg in het groeiseizoen (mei). In het meest ZW-perceel werd 
bijvoedering vastgesteld. 
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Doordat de graslanden een zeer arme, productieve vegetatie hebben met zeer weinig dicotylen en 
gedomineerd door Engels raaigras wordt hier mogelijk bemesting en herbicidengebruik toegepast. 
 
 

 
Figuur 20. De W&Z-restgrond te Bellem kent een zeer intensieve begrazing.  
 
Dit vrij omvangrijke gebied (zo’n 13 ha) heeft belangrijke potenties. Het aantreffen van 
verschillende doelsoorten (zoals Peen, Duizendblad, Scherpe boterbloem, Veldzuring, Hopklaver, 
Klein streepzaad, Goudhaver,…) in de randen duidt op goede natuurontwikkelingskansen. Een 
extensiever grondgebruik zal immers toelaten dat dergelijke soorten zich snel in het grasland 
kunnen vestigen en ontwikkelen. Door kleine landschapselementen ((knot)bomenrijen, houtkanten, 
hagen, veedrinkpoelen) in te richten en een bosrand te creëren kunnen de ecologische waarden 
snel verhogen. 
 

6.3.2.7  Ten zuiden van Miseriebocht 

1) situering 

 
 
2) niet gerespecteerde voorwaarden  
• herbicidengebruik (figuur 21) 
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Figuur 21. In de W&Z-restgrond net ten zuiden van de Miseriebocht werd 
herbicidengebruik vastgesteld. 
 
3) nadere toelichting beheer 
De begrazing gebeurde in 2006 met 5 volwassen koeien en enkele schapen. Met uitzondering van 
het perceel ten westen van de boerderij kon alles kort worden gegeten tegen het einde van het 
groeiseizoen. 
 
Doordat de graslanden een arme, productieve vegetatie hebben met zeer weinig dicotylen en 
gedomineerd door Engels raaigras wordt hier mogelijk bemesting toegepast. 
 
 

6.3.2.8 Conclusie 

 
De kansen voor het verhogen van natuurwaarden bij de W&Z-restgronden onder precair gebruik 
zijn momenteel beperkt door een te intensieve begrazing, bijvoedering, foute maaidata, niet 
gepaste begrazingsperiodes en door het aanwenden van herbiciden. Bij enkele restgronden is er 
tevens een vermoeden van bemesting. 
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7 Aanbevelingen 

In dit deel worden aanbevelingen voorgesteld zodat de ecologische waarden in de bermen met een 
maaibeheer in opdracht van W&Z en in W&Z-percelen onder precair gebruik optimaal ontwikkelen 
of worden behouden. Om het streefbeeld te bekomen is een continuïteit van natuurvriendelijk 
uitgevoerd beheer nodig waarbij bemesting, intensieve begrazing en herbicidengebruik niet meer 
voorkomen.  
 

7.1 Voorgestelde aanbevelingen voor toekomstige bestekken 

 

7.1.1 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 bij voorkeur binnen de week 
(Schaffers et al., 1998; Sykora et al., 2002). Wanneer het maaisel langer dan 2 weken blijft liggen 
zijn de weggehaalde nutriëntenhoeveelheden lager dan de atmosferische depositie en wordt de 
bodem voedselrijker (Schaffers et al., 1998). 
 
Een toestel dat in het geval van kanaalbermen 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 bermen met een grote ecologische potentie (Van Kerckvoorde et 
al., 2005; 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. Er is 
echter geen verplicht gebruik van een maai-opzuigcombinatie vermeld bij het, eveneens in 2006 
aangepaste, bestek groenonderhoud voor het district Kanalen-West (16EGGE/06/14). Een deel van 
de bermen tussen de keersluis en Moerbruggebrug liggen in habitatrichtlijngebied waardoor een 
gunstige staat van instandhouding van het habitat glanshaverhooiland, welke in de bermen 
voorkomt, een verplichting is. 
 
 
 



 
 
 
 
Prioritaire bermen die in het bestek groenonderhoud van het district Kanalen-West best worden 
aangegeven om geen klepelmaaier (zonder opzuigcombinatie) meer toe te laten zijn: 
• de berm aan de linkeroever tussen Beernembrug en Moerbruggebrug zowel land- als 

waterzijde, 
• de berm aan de rechteroever vanaf Gevaerts-Noord tot Leiemeersen-Noord zowel land- als 

waterzijde, 
• de berm aan de linkeroever tussen Moerbrugge- en Steenbruggebrug enkel landzijde. 
 
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. Een goed uitgevoerd maaibeheer zal na verloop van jaren dan ook zorgen 
voor een lager kostenplaatje. 
 
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.  
 
Nadeel van het gebruik van klepelmaai-opzuigcombinaties is dat veel ongewervelden en zaden 
worden meegezogen. Dit kan gedeeltelijk worden gecompenseerd door bepaalde bermen gefaseerd 
te maaien. Bovendien zijn ongewervelden gebaat bij een gefaseerd maaibeheer (Bos et al., 2006; 
Maes & Van Dyck, 1999; Bekker & De Vries, 1992). Bij gefaseerd maaien blijft bij iedere maaibeurt 
een deel van de vegetatie staan. Bij een volgende maaironde wordt dit gedeelte wel gemaaid en 
blijft een ander deel staan (figuur 22). Dit kan worden toegepast bij bermen die een vrij grote 
breedte hebben, zoals bv. de bermen aan de linkeroever tussen het Duivelsputgemaal en 
Durmenbrug (landzijde) en de berm aan de linkeroever te Aalter (landzijde; vanaf de straat 
Oostmolen-zuid gedurende ongeveer 1 km richting Bellembrug). 
 

 
Figuur 22. Schematische voorstelling van gefaseerd maaien bij twee opeenvolgende 
maaibeurten. De rode blokken duiden op delen van de berm die niet worden 
meegemaaid. 
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De berm op de rechteroever tussen Sint-Jorisbrug en de Kijkuit bezit een beperkte breedte van het 
jaagpad waardoor sommige maaimachines hier moeilijk inzetbaar is. Het grondig weghalen van het 
maaisel is hier echter essentieel om het voedselarme karakter te bewaren. Maaien zal hier voor 
een verandering van de vegetatie zorgen vermits enkele huidig voorkomende 
vegetatiegemeenschappen (dwerghavergrasland) geen maaibeheer verdragen. Het wijzigen van 
dwerghavergraslanden is echter verboden, zoals wordt gesteld in het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 23 juli 1998 (art. 7 en bijlage V van het Besluit), ter uitvoering van het 
Natuurdecreet. Het instellen van een extensief begrazingsbeheer is het meest geschikt om de 
ecologische waarden in deze berm duurzaam te behouden en te herstellen (Van Kerckvoorde & 
Decleer, 2005). 
 

7.1.2 Kapbeheer 

Het aanwenden van pneumatische knipscharen dient te worden vermeden. Het is wenselijk om de 
struwelen af te zagen zodat een gladde wond ontstaat. Het afzagen gebeurt best net boven de 
grond. 
 
Bij toekomstige kapwerken is het wenselijk om vooraf te overleggen zodat waardevolle struwelen 
worden gespaard. Tevens is het wenselijk dat de werken minder grootschalig gebeuren. Door een 
gefaseerde uitvoering wordt de impact op de landschappelijke en natuurwaarden gereduceerd. 
 
 

7.2 Voorgestelde extra gebruiksvoorwaarden bij W&Z-percelen 
met precair gebruik 

Om de ecologische kansen te verhogen is het wenselijk om enkele extra gebruiksvoorwaarden te 
voorzien bij de W&Z-percelen onder precair gebruik.  
 
De maaifrequentie bij de W&Z-restgronden met precair gebruik was verschillend: 1x of 2x per jaar. 
Vermits alle W&Z-restgronden met maaibeheer en onder precair gebruik momenteel een grote 
voedselrijkdom hebben is het wenselijk om 2x per jaar te maaien. Na enkele jaren kan de 
voedselrijkdom zijn gedaald waardoor de vegetatie minder productief wordt en kan 1 maaibeurt 
volstaan. 
 
Het maaien van de graslanden in de W&Z-restgronden gebeurde dikwijls tijdens niet optimale 
periodes zoals het vroege voorjaar of midden in de zomer. Dit zorgt ervoor dat verschillende 
doelsoorten niet kunnen bloeien en zaad vormen waardoor de ontwikkeling naar soortenrijke 
graslanden wordt gehypothekeerd. 
 
Eénmalig werd vastgesteld dat het maaisel niet werd verwijderd (Durmen). Niet weggehaald 
maaisel en doorregend maaisel zorgen voor een aanzienlijke nutriëntenaanrijking door uitloging en 
mineralisatie. Hierdoor ontstaat een soortenarme vegetatie met vooral productieve grassen en 
ruigtekruiden. 
 
Voorgestelde extra gebruiksvoorwaarden voor W&Z-restgronden met precair gebruik die worden 
gemaaid zijn: 
• 2 maaibeurten per jaar: een eerste maal na 1 juni, een tweede maal rond 15 september; 
• verwijderen van het maaisel uiterlijk binnen de 10 dagen na het maaien. 
 
Op verschillende W&Z-restgronden onder een begrazingsbeheer werd bijvoedering vastgesteld 
samen met een intensieve begrazing. Het is van belang om bemesting of bijvoedering in 
combinatie met intensieve begrazing te vermijden vermits dit nefast is voor de ontwikkeling of het 
in stand houden van belangrijke natuurwaarden. Door een intensieve begrazing samen met 
bijvoedering en bemesting wordt de bodem voedselrijker waardoor enkel een soortenarme 
vegetatie met geringe ecologische waarden ontstaat of wordt in stand gehouden.  
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Voorgestelde extra gebruiksvoorwaarden voor W&Z-restgronden die worden begraasd zijn: 
• inschaardatum van begin juni, 
• niet bijvoederen. 
 
Ook 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. 
 
Voorgestelde extra gebruiksvoorwaarden voor kanaalbermen die worden begraasd zijn: 
• inschaardatum vanaf 15 juni, 
• niet bijvoederen, 
• de berm mag niet gebruikt worden als transportroute (van dieren), 
• de kanaalberm mag geen deel uitmaken van een aanpalend intensief begraasd grasland. 
 
Op de kanaalbermen en in de W&Z-restgronden werd dikwijls herbicidengebruik vastgesteld. Het is 
wenselijk om de gebruikers te wijzen op het verbod van herbicidengebruik of om maatregelen te 
treffen.  
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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
ct

ie

N
um

m
er

s

Aard der 
goederen

O
e
v
e
r

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 goed 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. 
 

Artikel 10: 
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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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