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Samenvatting 

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) wenst een duurzaam en dynamisch beheer van de 
bevaarbare waterwegen en de erlangs gelegen gronden uit te voeren. W&Z streeft naar een 
harmonie tussen diverse gebruiksfuncties van de waterweg en de gronden. Binnen dit kader 
werd het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) gevraagd om een beschrijving en 
bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie op te stellen. 
 
Het Afleidingskanaal van de Leie werd gegraven in de periode 1847-1860 met als voornaamste 
doel om overstromingen in de streek rond Gent te vermijden. Het Afleidingskanaal van de Leie 
doorkruist drie landschapstypes, elk met kenmerkende bodems en landschapselementen: het 
meersen-bulken-kouter landschap tussen Deinze en Durmen, de zandstreek tussen Durmen en 
Leestjesbrug en de polderstreek vanaf Leestjesbrug tot Zeebrugge. 
 
Waterkwaliteit, waterbodem en polluenten 
 
De Prati-indices in het Afleidingskanaal van de Leie duiden op een verontreinigde en matig 
verontreinigde fysisch-chemische waterkwaliteit. Vanaf 1989 tot 1995 was er een daling van de 
Prati-indices; sindsdien zijn de waarden vrij gelijkaardig. De Belgisch Biotische Index in het 
Afleidingskanaal van de Leie duidt op een matige biologische waterkwaliteit. Tussen 1989 en 
2006 is een verbetering van de biologische waterkwaliteit merkbaar. De chemische parameters 
in het Afleidingskanaal van de Leie die niet voldoen aan de norm voor basiswaterkwaliteit zijn: 
het biologisch en chemisch zuurstofverbruik, opgeloste zuurstof, orthofosfaat, totaal fosfaat, 
ammonium en Kjeldahlstikstof. 
 
De globale beoordeling volgens het triadesysteem van de waterbodems uit het Afleidingskanaal 
van de Leie is slecht tot zeer slecht. De palingpolluenten uit het Afleidingskanaal van de Leie 
duiden op sterk afwijkende waarden voor som van 7 “merker PCB’s”, endrin, dieldrin, -HCH en 
transnonachloor. 
 
Enkele W&Z restgronden langs het Afleidingskanaal van de Leie zijn verontreinigd met zware 
metalen: Noorderwal, uitmonding Dauwbeek, Bachte-Maria-Leerne, Meigem en Durmen. 
 
Fauna en flora 
 
De kruidvegetatie van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Durmen en Zeebrugge duidt 
meestal op voedselrijke omstandigheden en behoort vooral tot het Zevenblad – Ridderzuring 
bermtype, het Dolle kervel – IJle dravik bermtype en het Witte klaver – Engels raaigras 
bermtype. Bermtypes van voedselarmere condities hebben een groter aandeel tussen Deinze en 
Durmen. 
 
De bermen kennen lokaal een ontwikkeling van struweel. Soms onder de vorm van 
oeverbegroeiing (bv. de rechteroever tussen Merendreebrug en Schipdonkbrug), soms als 
ondergroei van de populierenrijen (bv. de landzijde van de linkeroever tussen Jacksenbrug en 
Oostkerkebrug), soms in mozaïekverband met een kruidige vegetatie (bv. de landzijde van de 
linkeroever tussen de uitmonding van de Ede en Jacksenbrug).  
 
De visstand in het Afleidingskanaal van de Leie is in het algemeen soortenarm met vrij lage 
densiteiten en hoofdzakelijk samengesteld uit soorten die resistent zijn voor een minder goede 
waterkwaliteit. De soortenrijke bermvegetaties hebben lokaal een betekenis voor dagvlinders 
door het gezamenlijk voorkomen van Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Bruin blauwtje en 
Hooibeestje. Bijzondere vogelsoorten die broeden in de oevers en bermen van het 
Afleidingskanaal van de Leie zijn Zomertortel, Rietzanger, Wielewaal en mogelijk Cetti’s zanger. 
De bunkers langs het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal hebben een belang als 
overwinteringsplaats voor verschillende soorten vleermuizen. 
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Ecologische knelpunten 
 
Het gebruik van herbiciden werd vastgesteld in de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie, 
vooral in bermen met precaire gebruiksovereenkomsten. 
 
Soms werden bermtrajecten gemaaid via klepelmaaiers zonder opzuigcombinatie. Door de fijne 
structuur van het maaisel kan dat moeilijk achteraf worden verwijderd. Niet-weggehaald 
maaisel zorgt ondermeer voor een voedselaanrijking in de berm. 
 
Enkele bermtrajecten kenden een intensieve begrazing waarbij reeds vroeg werd begraasd en 
waarbij de dieren soms werden bijgevoederd. 
 
Bermbeheerplan 
 
De voorliggende studie geeft voorstellen voor het maai- en begrazingsbeheer van de bermen 
van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Durmen en Zeebrugge. Tussen Deinze en Durmen 
worden enkele aanpassingen aan het bestaand bermbeheerplan voorgesteld. Bij de uitwerking 
van het beheerplan worden prioritaire trajecten bepaald op basis van de huidige 
soortensamenstelling en natuurpotenties. 
 
Een plan voor de vervanging van de bomenrijen langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen 
Deinze en Zeebrugge wordt voorgesteld. Bij de uitwerking van het plan gaat grote aandacht 
naar het beperken van de landschappelijke impact. Bij de vervanging gaat de voorkeur uit naar 
inheemse soorten of cultuurhistorisch belangrijke populiervariëteiten. Het voorliggend plan stelt 
verschillende boomsoorten voor volgens de drie doorkruiste landschapstypes. 
 
Tevens geeft de studie voorstellen naar het beheer van de struwelen, de oeververdediging, de 
jaagpaden, uitheemse soorten en de corridorfunctie van de bruggen. 
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English abstract 

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) wishes to manage the navigable waterways and adjacent 
banks in a durable and dynamic way. W&Z aims for harmony between different functions of the 
waterway and the surrounding grounds. In this context, the Research Institute for Nature and 
Forest (INBO) was asked to develop a global description and a management plan for the 
‘Afleidingskanaal van de Leie’. 
 
The ‘Afleidingskanaal van de Leie’ was dug in the period 1847-1860 to prevent floodings in the 
region of Ghent. It flows through three different landscape types, each with its characteristic 
soils and landscape elements: the landscape between Deinze and Durmen, the sand region 
between Durmen and Leestjesbrug, and the polder region from Leestjesbrug to Zeebrugge. 
 
Water quality, water soil and polluents  
 
The Prati-indices in the ‘Afleidingskanaal van de Leie’ indicate a polluted to moderately polluted 
physico-chemical water quality. The Prati-indices declined from 1989 to 1995, but since 1995 
the values have been rather similar. The Belgian Biotic Index in the ‘Afleidingskanaal van de 
Leie’ indicates a moderate biological water quality. Between 1989 and 2006 an improvement of 
biological water quality was observed. Some chemical parameters do not meet the standard for 
basic water quality: the biological and chemical oxygen demand, solved oxygen, 
orthophosphate, total phosphate, ammonium and Kjeldahl nitrogen.  
 
The sediment in the ‘Afleidingskanaal van de Leie’ is of bad to very bad quality. Polluents in Eels 
indicate strongly derogatory values for the sum of ‘7 marker PCB’, endrin, dieldrin, -HCH and 
trans-nonachlor.  
 
Some W&Z grounds are polluted with heavy metals: ‘Noorderwal’, ‘uitmonding Dauwbeek’, 
‘Bachte-Maria-Leerne’, ‘Meigem’ and ‘Durmen’. 
 
Fauna and flora 
 
The herbaceous vegetation on the embankments of the ‘Afleidingskanaal van de Leie’ indicates 
regular nutrient-rich conditions and belongs to the Ground-elder - Broad-leaved Dock type, the 
Rough Chervil - Barren Brome type and the White Clover - Perennial Rye-grass. Vegetation 
types of nutrient-poor conditions are more abundant between Deinze and Durmen.  
 
Locally, shrubs have developed, sometimes as riparian vegetation (e.g. on the right bank 
between 'Merendreebrug‘ and ‘Schipdonkbrug’), sometimes as undergrowth of poplar rows (e.g. 
the landside of the left bank between 'Jacksenbrug’ and ‘Oostkerkebrug’), or sometimes in 
mosaic with the herbaceous vegetation (e.g. the landside of the left bank between the outflow 
of the Ede and ‘Jacksenbrug’). 
 
The fish stock in the ‘Afleidingskanaal van de Leie’ is poorly developed, with common fish 
species which are tolerant to polluted water. Locally, the bank vegetation is species-rich and is 
of importance to butterflies like Small copper, Common blue, Brown argus and Small heath. 
Scarce bird species breeding on the banks of the ‘Afleidingskanaal van de Leie’ are Turtle dove, 
Sedge warbler, Golden oriole and probably Cetti’s warbler. The bunkers along the 
‘Afleidingskanaal/Leopoldkanaal’ act as a wintering site for bats. 
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Ecological sticking points  
 
The use of herbicides was locally noted on the banks of the ‘Afleidingskanaal van de Leie’, 
especially on those with an agreement between a private person and W&Z.  
 
In some places the bank vegetation was mowed by means of flail mowers leaving cuttings with 
a fine structure. Therefore it is hard to remove the cuttings properly afterwards. Remaining 
cuttings cause nutrient enrichment in the banks.  
 
Some banks are intensively grazed, with early-season grazing dates and additional feeding of 
the animals. 
 
Management plan  
 
This study proposes a mowing and grazing management plan for the banks of the 
‘Afleidingskanaal van de Leie’ between Durmen and Zeebrugge. Some adjustments to the 
existing management plan between Deinze and Durmen are given. Based on the current species 
composition or major natural potential, priority trajects are proposed. 
 
This study also proposes a plan for the replacement of the tree rows along the ‘Afleidingskanaal 
van de Leie’ between Deinze and Durmen. During the development of the plan much attention 
went to the reduction of the impact on landscape values. Native species or poplar species of 
cultural-historical importance are preferable. The plan proposes different species of tree for each 
landscape type. 
 
This study also deals with the management of shrubs, bank protection, towpaths, exotic species 
and the role of different bridges as ecological corridors. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen kader 

De missie van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is het voeren van een duurzaam en 
dynamisch beheer van de bevaarbare waterwegen en de erlangs gelegen terreinen. W&Z 
stimuleert het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen en gronden, met oog voor de 
belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer 
(www.wenz.be) 
 
De uitdaging voor de waterwegbeheerder bij het realiseren van dit beleid is om op een 
gecoördineerde wijze de ontwikkelingen, het beheer en daar waar nodig het herstel van de 
waterwegen na te streven. Hierbij wordt als doel gesteld om het behoud van het watersysteem 
waartoe de waterwegen behoren te verzekeren, alsook om een multifunctioneel gebruik van 
deze waterwegen te stimuleren, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de 
huidige en komende generaties. Een belangrijk aspect van deze multifunctionaliteit van de 
waterwegen betreft het streven naar een harmonie tussen diverse gebruiksfuncties van de 
waterweg (waterbeheersing, transport, recreatie, industrie, landbouw, waterwinning) en de 
natuurfunctie.  
 

1.2 Methodiek en vraagstellingen 

De basisvereiste is een grondige kennis inzake het abiotisch en biotisch milieu van de waterloop 
en de aanpalende gebieden. De huidige toestand wordt hierbij beschreven en op kaart 
weergegeven en de ecologische knelpunten worden aangegeven. Om een goed gefundeerde 
ecologische visie te ontwikkelen wordt gezocht naar ecologische referentiebeelden via 
historische informatie. Historische informatie geeft inzicht in een nauwelijks of weinig door de 
mens beïnvloed ecosysteem dat garant staat voor een grote biodiversiteit en zelfregulering.  
 
Op basis van de informatie verworven in de vorige stappen en mits rekening te houden met een 
aantal harde randvoorwaarden kan een ecologische visie uitgewerkt worden. De ecologische 
visie benadert de waterloop en de omgevende gronden als één geheel, op landschapsniveau, en 
heeft dan ook tot doel de natuurlijke processen die een impact hebben op het totaalsysteem te 
herstellen. De visie bestaat uit een natuurstreefbeeld dat aangeeft welke de na te streven 
ecotopen en doelsoorten zijn. Het streefbeeld wordt geconcretiseerd via 
natuurontwikkelingsscenario’s waarbij rekening wordt gehouden met randvoorwaarden vanuit 
andere functies. De natuurontwikkelingsscenario’s beschrijven de na te streven natuurtypen en 
doelsoorten in verschillende locaties waarbij gewenste beheer- en inrichtingsmaatregelen 
worden aangegeven.  
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Een schematisch overzicht van de gevolgde werkwijze is als volgt: 
 
Algemene 
beschrijving 

Welke zijn de dominante 
omgevingsfactoren en -
processen die het systeem 
typeren en wat is hun actuele 
toestand (abiotiek)?  
Welke flora en fauna is er 
actueel aanwezig (biotiek)?  
Wat is de relatie tussen 
abiotisch milieu en 
fauna/flora? 
Welke knelpunten zijn 
aanwezig? 

Ecologisch 
Referentie- 
beeld 

Wat was de historische situatie 
van het watersysteem 
(historisch referentiebeeld)?  
Waar vinden we een actueel 
bestaande situatie met 
gelijkaardige abiotische 
kenmerken dat nog in 
belangrijke mate gevrijwaard 
werd van menselijke invloeden 
en hoe ziet die eruit?  

 

 

Natuurstreefbeeld Welke zijn de nagestreefde natuurtypen en doelsoorten? 
 

 

Randvoorwaarden Welke harde randvoorwaarden zijn aanwezig vanuit andere 
functies (scheepvaart, landbouw, waterafvoer, woonfunctie,…)? 

 

 

Natuurontwikkelings- 
scenario’s 

Welke natuurtypen en doelsoorten worden nagestreefd in welke 
locaties? 
Op welke locaties liggen prioriteiten? 
Wat is het gewenst beheer en welke inrichtingsmaatregelen 
kunnen worden voorgesteld? 

 

1.3 Afbakening en administratieve situering 

 
Het Afleidingskanaal van de Leie begint net ten ZW van het centrum van Deinze en loopt in 
noordelijke richting langs het centrum van Nevele tot de kruising met het kanaal Gent-Brugge 
(Durmen). Vanaf het kanaal Gent-Brugge stroomt het Afleidingskanaal verder in noordelijke 
richting net ten oosten van het centrum van Zomergem en ten westen van het centrum van 
Eeklo. Vanaf dan volgt de loop een noordwestelijke richting en gaat ten noorden van Maldegem 
centrum, ten noorden van Damme centrum tot aan de uitmonding in de Noordzee te Zeebrugge 
(kaart 1). 
 
Het Afleidingskanaal van de Leie ligt op het grondgebied van de volgende gemeentes: Deinze, 
Nevele, Zomergem, Eeklo, Maldegem, Damme en Knokke-Heist. 
 

1.4 Historiek van het Afleidingskanaal van de Leie 

 
Door de vlasindustrie rond Kortrijk, en dan vooral door het roten van het vlas, was de Leie 
zwaar vervuild geraakt. Om dit vervuilde water niet door Gent te laten stromen werd er 
stroomopwaarts van Gent een verbinding gegraven tussen de Leie en de Noordzee. Bovendien 
verkreeg men meer controle over het waterpeil van de Leie waardoor overstromingen in Gent 
werden verminderd. Ook het bevorderen van de handel via de binnenvaart was handig 
meegenomen. 
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Het graven van het kanaal verliep tussen 1847 en 1860. Een eerste sectie tussen Nevele en 
Merendree werd gegraven van 20 maart 1847 tot 5 juni 1848. De tweede sectie tussen Deinze 
en Nevele werd gegraven van 19 juni 1848 tot 6 oktober 1849. Het aantal ingezette 
manschappen varieerde van een paar honderd tot zo’n 1500 (Van den Abeele, 1940). De 
kruising met het kanaal Gent-Brugge vormde een probleem. Het vervuilde water mocht niet 
vermengd raken met het water van het kanaal Gent-Brugge om de steden Brugge en Oostende 
niet te hinderen. Hiervoor bouwde men een sifon zodat het water van het Afleidingskanaal van 
de Leie onder de bedding van het kanaal Gent-Brugge werd geleid. De bouw van de sifon nam 
vier jaar in beslag. 
 
Het Afleidingskanaal van de Leie is vooral gegraven in verschillende valleisystemen of in de 
bedding van vroegere kanaaltjes. Vanaf Nevele tot Merendree is het kanaal gegraven in de 
vallei van de Poekebeek-Oude Kale. Hier werd een bestaand kanaal (Nevels Vaardeken; 
gegraven in 1751-1752) verbreed en verdiept (Bogaert, 1998). Vanaf Stoktevijver (Oostwinkel) 
tot Moerkerke is het Afleidingskanaal van de Leie gegraven in de bedding van een vroeger 
kanaal, namelijk de Lieve. 
 
De wijk "Schipdonck" te Merendree ligt aan de oorsprong van een synoniem voor het 
Afleidingskanaal van de Leie namelijk het Schipdonkkanaal (Van den Abeele, 1940). 
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2 Gebiedsgericht natuur- en milieubeleid 

2.1 Internationale wetgeving 

Het internationaal beleid ten aanzien van milieu en natuur vertoont een groeiende betrachting 
naar een duurzaam beheer met aandacht voor de draagkracht van de hulpbronnen. Er is een 
verschuiving van effectgerichte naar brongerichte maatregelen en van een sectorale naar een 
integrale benadering (De Pue et al., 2009). 
 
 

2.1.1 Biodiversiteitsverdrag (Rio de Janeiro & Johannesburg)  

In 1992 leverde de Wereldconferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro onder meer 
de ondertekening van het Biodiversiteitsverdrag op. Sindsdien ratificeerden, instemden of 
bekrachtigden 192 landen (waaronder België, www.cbd.int) het verdrag en daarmee 
verklaarden ze zich akkoord met de drie doelstellingen ervan: het behoud van de biodiversiteit, 
het duurzame gebruik van de elementen die deze biodiversiteit uitmaken, en de eerlijke en 
rechtvaardige verdeling van de profijten die voortkomen uit het gebruik van de genetische 
hulpbronnen. Dit werd deels geïmplementeerd in de Vlaamse wetgeving via het decreet op het 
natuurbehoud. 
 
Op de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg (2002) werd een actieplan 
aangenomen dat voortbouwt op de doelstellingen van Rio. Het stelt dat tegen 2010 het verlies 
aan biodiversiteit moet worden gereduceerd en dat de trend waarbij de natuurlijke hulpbronnen 
uitgeput worden, moet worden omgebogen. De aangetaste visbestanden moeten tegen 2015 
weer op een optimaal peil komen. Voorts hebben de deelnemers aan Johannesburg een heleboel 
punten aangenomen zonder evenwel concrete maatregelen of streefdoelen. Zo wordt er gepleit 
voor de bescherming van gebieden die van belang zijn voor de biodiversiteit en voor de 
ontwikkeling van nationale en regionale netwerken van ecologisch waardevolle gebieden. 
Invasieve uitheemse soorten moeten onder controle worden gebracht. En voorts moet er 
gestreefd worden naar een duurzaam bosbeheer. 
 
 

2.1.2 Internationale overeenkomst inzake watergebieden van internationale 
betekenis (Conventie van Ramsar) 

Deze internationale overeenkomst inzake waterrijke gebieden (“wetlands”) die van 
internationaal belang zijn voor watervogels, werd ondertussen reeds ondertekend door 158 
landen (www.ramsar.org), waaronder België (Goedkeuringswet van 22 februari 1979). Met 
“wetlands” wordt bedoeld: moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, 
blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van 
zeewater waarvan de diepte bij eb niet meer dan zes meter bedraagt. 
 
Enkele van de belangrijkste verplichtingen en verantwoordelijkheden die uit de overeenkomst 
voortvloeien zijn: 
 het aanduiden en erkennen van minstens één wetland als Ramsargebied en het behoud van 

het ecologisch karakter van deze gebieden, 
 het duurzaam beheer van waterrijke gebieden in het algemeen, 
 het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in waterrijke gebieden.  

 
Mogelijke criteria van belang bij de aanduiding van Ramsargebieden (www.ramsar.org) zijn: 
 de aanwezigheid van kwetsbare en/of bedreigde soorten en/of levensgemeenschappen, 
 de aanwezigheid van populaties van plant- en/of diersoorten belangrijk bij het behoud van 

de biodiversiteit binnen een biografische regio, 
 de aanwezigheid van plant- en/of diersoorten in een kritisch stadium van hun levenscyclus of 

wanneer in het wetland vluchtmogelijkheden aanwezig zijn.  
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Criteria specifiek voor watervogels: 
 op basis van het regelmatig voorkomen van meer dan 20.000 watervogels of  
 wanneer er regelmatig meer dan 1% van de totale geografische populatie van een 

watervogelsoort wordt waargenomen.  
 
Voor Vlaanderen werden er vijf gebieden aangeduid: het Zwinreservaat, de IJzerbroeken, de 
schorren van de Beneden-Schelde, de Kalmthoutse heide en de Vlaamse Banken. Wegens de 
ligging valt dit laatste gebied onder federale bevoegdheid. 
 
In de omgeving van het Afleidingskanaal komt geen Ramsargebied voor. Tijdens de winter 
2007/2008 werd het Ramsar-criterium (20.000 watervogels) elke maand overschreden in de 
Oostkustpolders (Courtens & Verbelen, 2008). 

 
2.1.3 Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten in Europa 

(Conventie van Bern) en Verdrag inzake de bescherming van trekkende 
wilde diersoorten (Conventie van Bonn) 

De conventie van Bern van 19 september 1979 (goedgekeurd door België bij wet van 20 april 
1989) en de conventie van Bonn van 23 juni 1979 (goedgekeurd door België bij wet van 27 
april 1990) leggen respectievelijk de nadruk op de bescherming van leefmilieus van een aantal 
bedreigde wilde planten- en diersoorten en op de bescherming van trekkende wilde diersoorten. 
De conventies werden door België goedgekeurd (B.S. 29 december 1990). In uitvoering van 
deze wetgevingen werd in België een aantal soorten opgenomen in de lijst van beschermde 
inheemse planten en dieren (De Pue et al., 2009). Door de beperkte aanduiding van soorten 
werden deze verdragen onvoldoende omgezet in Vlaanderen. Voor vogels werd de omzetting 
van deze verdragen grotendeels verwezenlijkt in de beschermingsmaatregelen die genomen 
werden in het kader van de Europese vogelrichtlijn en de opname van aanvullende soorten in 
uitvoering van deze verdragen. Voor de andere diergroepen en de planten werden onvoldoende 
beschermingsmaatregelen genomen. 
 

2.1.4 Internationale overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-
Euraziatisch trekkende watervogels 

Deze overeenkomst dateert van 15 augustus 1996 (goedgekeurd door België bij wet van 13 
februari 2006, B.S. 13 april 2006 en door Vlaanderen bij decreet van 23 mei 2003, B.S. 18 juni 
2003). België verklaart hierbij om gecoördineerde maatregelen te zullen treffen met andere 
partijen teneinde een voldoende mate en aard van bescherming van trekkende soorten 
watervogels te handhaven of te herstellen.  
 
Hiertoe zullen maatregelen getroffen worden om de bescherming, het beheer, de rehabilitatie 
en het herstel van hun leefgebieden aan te moedigen. Inspanningen zullen gecoördineerd 
worden tussen de partijen teneinde ervoor te zorgen dat er een netwerk van geschikte 
leefgebieden in stand wordt gehouden en, waar passend, wordt hersteld doorheen het ganse 
leefgebied van elke trekkende watervogel die het onderwerp is van deze overeenkomst. Verder 
zullen moeilijkheden onderzocht worden die zich voordoen of zich waarschijnlijk zullen voordoen 
ten gevolge van menselijke activiteit en zal alles in het werk worden gesteld om herstellende 
maatregelen uit te voeren, waaronder de rehabilitatie en het herstel van leefgebied, en 
compenserende maatregelen voor verlies van leefgebied. 
 
Het opzettelijk introduceren van uitheemse soorten van watervogels zal verboden worden, en 
alle nodige maatregelen zullen getroffen moeten worden om te voorkomen dat deze soorten 
onbedoeld vrijgelaten worden. Er zal een aanzet gegeven worden tot onderzoek van de biologie 
en ecologie van de trekkende watervogels, waarbij gestreefd wordt naar harmonisering van de 
methoden en naar samenwerking van de onderzoeksinstellingen. Er zal eveneens aandacht 
besteed worden aan natuureducatie (http://www.unep-aewa.org). 
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2.1.5 NATURA 2000 

Het samenhangend ecologisch netwerk van natuurgebieden op Europees niveau, waarbij men 
de duurzame bescherming van de biodiversiteit wil verzekeren, wordt Natura 2000 genoemd. 
Het Natura 2000-netwerk wordt gerealiseerd door het uitvoeren van 2 Europese richtlijnen: de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.  
 
In 1979 werd de Vogelrichtlijn (Europese richtlijn 79/409/EEG) van kracht; die tot doel heeft de 
(bedreigde) Europese vogelsoorten (zowel broedvogels als trekvogels) op lange termijn te 
beschermen. Volgens artikel 4 van deze richtlijn moeten er speciale beschermingsmaatregelen 
getroffen worden voor de leefgebieden van een aantal vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde 
Bijlage I van de richtlijn. Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van 
geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder andere watervogels en ganzen) beschermen. Als 
belangrijkste maatregel dient elke lidstaat speciale beschermingszones aan te wijzen op basis van 
opgegeven selectienormen. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de 
bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones 
moeten de lidstaten zich inzetten om de vervuiling en verslechtering van de leefgebieden van de 
soorten te voorkomen. Momenteel zijn 23 gebieden (zo’n 98.000 ha) als speciale 
beschermingszone aangewezen voor Vlaanderen (Van Vessem & Kuijken, 1986).  
 
In 1992 engageerde Europa zich op een nog veel grotere schaal door het goedkeuren van de 
Habitatrichtlijn (Europese Richtlijn 92/43/EEG). Deze richtlijn heeft het behoud van de 
biodiversiteit tot doel en streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna (behalve vogels) “van communautair belang” die hiervan deel uitmaken. Het gaat 
hier om leefgebieden en soorten die in beperkte oppervlakte of aantallen voorkomen of waarvan 
de aanwezigheid in de wereld en/of de Europese Unie sterk verminderd is. In de op grond van 
deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening gehouden met de vereisten op economisch, 
sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden. Als 
uitvoeringsmaatregel dienen voor habitattypen uit Bijlage I en specifieke soorten uit Bijlage II 
door elk land speciale beschermingszones te worden aangeduid, waarbij elke lidstaat zich er toe 
verplicht de nodige instandhoudingmaatregelen te treffen voor de aangeduide gebieden. 
Daarnaast dienen door elke lidstaat voor een aantal specifieke soorten ook buiten deze 
habitatrichtlijngebieden instandhoudingsmaatregelen (strikte beschermingsmaatregelen gaande 
van verbod op vangst of verzamelen tot verbod op beschadiging of vernieling van 
voortplantings- of rustplaatsen (Bijlage IV), en voor bepaalde soorten een beperking van 
exploitatiemogelijkheden (Bijlage V)) te worden genomen.  
 
In 1996 werd een eerste voorstel van speciale beschermingszones, in uitvoering van de 
Habitatrichtlijn, voor Vlaanderen (70.000 ha, Anselin & Kuijken, 1995) bij de Europese 
Commissie aangemeld. De evaluatie toonde echter aan dat voor een aantal habitats en soorten 
onvoldoende oppervlakte was aangeduid. Een aanpassing en uitbreiding van de 
Habitatrichtlijngebieden werd in 2000 voorgesteld (Anselin et al., 2000). De Vlaamse regering 
besliste op 24 april 2002 tot een nieuw voorstel van Habitatrichtlijngebieden. Bij beschikking 
van de EC (2008/23(EG) d.d. 12 november 2007) werden deze gebieden tot gebieden van 
communautair belang verklaard (Publicatieblad L12 15/01/08).  
 
De implementatie van deze richtlijnen in Vlaanderen werd gedeeltelijk gerealiseerd in het 
decreet op het natuurbehoud van 10 januari 1998. Begin 2000 werd België door de Europese 
Commissie in gebreke gesteld voor de onvolledige en niet correcte omzetting van de Vogel- en 
de Habitatrichtlijn. In het gewijzigd natuurdecreet van 19 juli 2002 werd een verdere integratie 
van de Europese richtlijn gerealiseerd. Ook via het soortenbesluit (goedgekeurd door de 
Vlaamse regering op 15 mei 2009) wordt tegemoet gekomen aan de Europese wetgeving. Op 
29 mei 2009 werd de vaststelling van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen principieel 
goedgekeurd door de Vlaamse regering. De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zullen 
een stevige basis vormen voor het opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen per speciale 
beschermingszone (S-IHD), en zo de volgende fase in het implementatieproces van de 
Habitatrichtlijn ondersteunen. 
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In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie komt één Vogelrichtlijngebied voor (kaart 
3) namelijk Poldercomplex (BE2500932): in de polders te Brugge, Damme en Knokke-Heist. Het 
poldercomplex is aangemeld als Vogelrichtlijngebied door (Van Vessem & Kuijken, 1986): 
(1) het broeden van volgende Bijlage I-soorten: Roerdomp, Woudaapje, Kemphaan, Velduil en 
Blauwborst; 
(2) enkele niet-broedende Bijlage I-soorten: Roodkeelduiker, Roerdomp, Kleine Zwaan, Wilde 
zwaan, Dwerggans, Brandgans, Roodhalsgans, Blauwe Kiekendief, Bruine kiekendief, 
Smelleken, Goudplevier, Kemphaan, Bosruiter, Velduil en IJsvogel; 
(3) internationaal belangrijke aantallen (1% van de mondiale populatie) voor Rietgans, Kleine 
Rietgans, Kolgans, Brandgans, Smient, Wintertaling, Slobeend, Goudplevier en Wulp 
(4) een belangrijke overwinteringsplaats voor: Bergeend, Krakeend, Pijlstaart, Kuifeend, 
Tafeleend, Brilduiker en Grote zaagbek. 
 
In het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex zijn volgende biotopen beschermd: duinmoerassen, 
oude kleiputten, moerasbosjes, dijken, kreken en hun oevervegetatie, poldergraslanden en hun 
microreliëf (besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988 en besluit van de Vlaamse 
regering van 20 september 1996).  
 
Habitatrichtlijngebieden die voorkomen in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn 
(kaart 3): 
 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel (BE2300005): 

vallei van de Zeverenbeek (BE2300005-11) 
Het Leen (BE2300005-3) 

 Polders (BE2500002): 
Bonem kreek (BE2500002-22) 
graslanden rond de Zijdelingsevaart (BE2500002-23) 

 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin (BE2500001): 
Kleiputten van Heist (BE2500001-24) 

 
De habitats en soorten uit Bijlage I en Bijlage II die voorkomen in deze Habitatrichtlijngebieden 
zijn opgelijst in tabel 1. 
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Tabel 1.  Aangemelde habitats en soorten (uit Bijlage I en Bijlage II van de Habitatrichtlijn) in de 
Habitatrichtijngebieden in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 

prioritaire habitats zijn onderstreept; habitats aanwezig in BE2300005-11, BE2300005-3, BE2500002-22, BE2500002-23 of 
BE2500001-24 zijn vetgedrukt (bron: Paelinckx et al., 2009). 

 
HABITAT UIT BIJLAGE I BE2300005 BE2500002 BE2500001 
1130 Estuaria   x 
1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten   x 
1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik en 

zandgebieden met Salicornia-soorten en andere 
zoutminnende planten 

 x x 

1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)   x 
1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia 

maritimae) 
 x x 

2110 Embryonale wandelende duinen   x 
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila 

arenaria (witte duinen) 
  x 

2130 Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen)   x 
2150 EU-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-

Ulicetae) 
  x 

2160 Duinen met Hyppophae rhamnoides   x 
2170 Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenaria)   x 
2180 Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en 

Boreale kustgebied 
  x 

2190 Vochtige duinvalleien   x 
2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten x   
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op 

landduinen 
x   

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met 
vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de 
Isoëtes-Nanojunctea 

x   

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met 
benthische Chara spp. vegetaties 

  x 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het 
type Magnopotamion of Hydrocharition 

x   

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix x   
4030 Droge Europese heide x   
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige 

kleibodem (Eu-Molinion). 
x x  

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het 
laagland, en van de montane en alpiene zones. 

x x  

9120 Zuurminnende Atlantische beukenbossen met 
ondergroei van Ilex  of soms Taxus (Quercion 
robori-petraeae of Ilici-Fagion) 

x   

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen 
of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-
betuli 

x   

9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op 
zandvlakten 

x   

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

x x  

SOORTEN UIT BIJLAGE II    
1014 Nauwe korfslak   x 
1166 Kamsalamander x x x 
1318 Meervleermuis  x  
1614 Kruipend moerasscherm   x 
1831 Drijvende waterweegbree x   
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2.1.6 Europese Kaderrichtlijn Water (Water Framework Directive) 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) organiseert het integraal waterbeheer op basis 
van de natuurlijke grenzen van de watersystemen: de stroomgebieden. Per stroomgebied 
dienen er actieprogramma’s te komen met concrete maatregelen. 
 
Een centraal begrip bij de Kaderrichtlijn Water vormt de definitie van “watersysteem”: een 
samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en 
oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende 
fysische, chemische en biologische processen, en de daarbij behorende technische 
infrastructuur. 
 
Per stroomgebied zullen er actieprogramma’s komen met concrete maatregelen. Vanuit 
natuuroogpunt is vooral belangrijk dat per stroomgebied een register van beschermde gebieden 
aangelegd moet worden. Deze beschermde gebieden moeten voldoen aan de normen en 
doelstellingen van de richtlijn. Specifieke monitoring dient in deze beschermde gebieden 
uitgewerkt te worden. 
 
De Kaderrichtlijn Water beoogt de vaststelling van een kader voor de bescherming van 
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater in de Gemeenschap. Het 
doel hiervan is: 
 aquatische ecosystemen, en wat de waterbehoeften ervan betreft, terrestrische ecosystemen 

en wetlands die rechtstreeks afhankelijk zijn van aquatische ecosystemen, voor verdere 
achteruitgang te behoeden, te beschermen en te verbeteren; 

 duurzaam gebruik van water te bevorderen, op basis van bescherming van de beschikbare 
waterbronnen op lange termijn; 

 bij te dragen tot afzwakking van de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte. 
 
Het zwaartepunt van de richtlijn is hierbij vooral gericht op het verbeteren van de 
milieukwaliteit met als doel het bereiken van een “goede ecologische kwaliteit” in alle 
oppervlaktewateren. De lat ligt hoog want volgens de richtlijn is de kwaliteit pas goed als “de 
waarden van de biologische kwaliteitselementen slechts licht afwijken van wat normaal is voor 
het watertype in onverstoorde staat”. Naast een globale kwaliteitsverbetering wordt er ook 
expliciet aandacht gevraagd voor het bereiken van een goede kwaliteit in estuaria en 
kustwateren. Tenslotte dienden de lidstaten voor de bescherming van specifieke soorten of 
habitats tegen 2004 een register van beschermde gebieden aan te leggen. Zowel de algemene 
ecologische kwaliteitsdoelstellingen als de specifieke doelstellingen voor de beschermde 
gebieden dienen uiterlijk tegen 2015 gerealiseerd te zijn (Schneiders et al., 2001). 
 
De richtlijn diende vóór 2003 geïmplementeerd te worden in de Vlaamse wetgeving. Het decreet 
betreffende het integraal waterbeleid werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 9 juli 
2003. 
 

2.1.7 Richtlijn inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen  

Volgens deze richtlijn (91/676/EEG, ook wel nitraatrichtlijn genoemd) moeten alle lidstaten van 
de EU waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen verminderen en voorkomen. De 
EU hanteert hierbij een grenswaarde van 50 mg/l nitraat in grond- en oppervlaktewater 
(streefwaarde 25 mg/l). De verplichtingen zijn: het aanwijzen van kwetsbare zones, het 
opstellen van een code van goede landbouwpraktijken, het vaststellen van een actieprogramma, 
het uitvoeren van een controleprogramma, de implementatie in wetgeving en het uitbrengen 
van een verslag van de voortgang aan de Europese Commissie. De monitoring bestaat uit een 
controle van nitraatconcentraties in oppervlaktewater en bovenste grondwaterlaag. Deze 
richtlijn werd geïmplementeerd in de Vlaamse wetgeving via het decreet houdende de 
bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie 
verder). 
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2.1.8 EG-Verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 

Deze verordening (1698/2005) bevat de algemene bepalingen met betrekking tot de 
communautaire bijstand voor plattelandsontwikkeling die wordt gefinancierd uit het, bij 
Verordening (EG) nr. 1290/2005, opgerichte ELFPO. 
 
Dankzij de verordening is het beleid voor de plattelandsontwikkeling veel eenvoudiger en 
strategischer van opzet. Er zijn drie kerndoelstellingen gedefinieerd voor maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling (artikel 4): 
 verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouw door steun te verlenen 

voor herstructurering, ontwikkeling en innovatie; 
 verbetering van het milieu en het platteland door steunverlening voor het landbeheer; 
 verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van diversificatie van de 

economische bedrijvigheid. 
 
Voor elke kerndoelstelling is er een corresponderende thematische as vastgesteld; deze drie 
assen vormen de basis voor de uitvoering van de programma’s voor plattelandsontwikkeling. 
Daarnaast is er nog een vierde, methodologische as ontwikkeld voor de integratie van de 
Leader-aanpak. 
 
De lidstaten dienen hun eigen strategieën voor plattelandsontwikkeling te formuleren. 
Vervolgens dienen zij op basis van de analyse van de eigen situatie de maatregelen te 
selecteren die het meest geschikt zijn om elke specifieke strategie uit te voeren. Daarna wordt 
de strategie via programma’s voor plattelandsontwikkeling in concrete acties vertaald door de 
uitvoering van de maatregelen (Anoniem, 2006). 
 
Het Vlaams Programma Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 werd goedgekeurd 
door Europese Commissie op 24 oktober 2007.   
 

2.1.9 EEG-richtlijnen aangaande de waterkwaliteit 

De volgende richtlijnen worden hiermee bedoeld: 75/440/EEG richtlijn betreffende de vereiste 
kwaliteit van het oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater, 76/160/EEG 
betreffende de kwaliteit van zwemwater, 78/659/EEG betreffende de kwaliteit van zoet water 
om geschikt te zijn voor het leven van vissen, 79/869/EEG inzake de meetmethoden en de 
frequentie van de bemonstering van oppervlaktewater bestemd voor viswater en 79/923/EEG 
inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater. Deze EEG-richtlijnen zijn in België reeds in een 
wettelijk kader gebracht via de wet van 24 mei 1983 betreffende de kwaliteitsobjectieven van 
oppervlaktewater. De kwaliteitsnormen zijn van toepassing binnen welomschreven 
viswaterzones, schelpdierwaterzones, drinkwaterzones en badzones (besluit van de Vlaamse 
regering van 8 december 1998, Vlarem II, art. 2.3.1.1).  
 

2.1.10 EEG-richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater  

Deze richtlijn (91/271/EEG) voorziet in een toereikende behandeling voor stedelijk afvalwater. 
In VLAREM II werd een tijdschema vooropgesteld waarbinnen ook de kleinere agglomeraties 
van een waterzuiveringsinstallatie moeten worden voorzien (20-500 Inwoner Equivalenten 
tegen 31 december 2005). 
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2.1.11 Benelux-beschikking inzake vrije migratie van vissoorten 

De Benelux-landen keurden op 16 juni 2009 de Benelux-beschikking vismigratie (M 2009 (1)) 
goed, in navolging van de Benelux-beschikking van 1996. 
 
Artikel 2 geeft aan dat de knelpunten voor vrije migratie, zowel stroomopwaarts als –afwaarts, 
dienen te worden weggewerkt in ecologisch belangrijke waterlopen en hun 
verbindingswaterlopen. Binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van de beschikking wordt 
een strategische prioriteitenkaart opgesteld. 90% van de hindernissen van eerste prioriteit 
worden weggewerkt voor 31 december 2015, de overige voor 31 december 2021. 50% van de 
hindernissen van tweede prioriteit worden weggewerkt voor 31 december 2015, de overige voor 
31 december 2027. Nieuwe hindernissen zoals stuwen, waterkrachtturbines, pompen en 
gemalen worden niet meer opgeworpen zonder een oplossing te bieden voor een vrije migratie. 
 
In Vlaanderen werd een prioriteitenlijst van de te saneren waterlopen uitgewerkt, op basis van 
de typologie, de ecologische beleidsvisie voor het herstel van waterlooptypen, de biologische 
waarderingskaarten, de Habitatrichtlijngebieden, de kwaliteitsdoelstellingen voor 
oppervlaktewateren, de waterkwaliteitsgegevens van de VMM, de ecologische 
kwetsbaarheidskaarten en diverse rapporten i.v.m. visbestanden. De prioritaire waterlopen 
werden vervolgens getoetst aan een aantal vooropgestelde eisen die aan de waterlopen in de 
context van hun functie als vismigratieweg werden toegekend zijnde hoofdmigratiewegen (grote 
waterlopen), ecologisch interessante waterlopen, verbindingswegen (tussen de 
hoofdmigratiewegen en de ecologisch interessante waterlopen), alternatieve 
hoofdmigratiewegen (de kanalen) en glasaalmigratiewegen. 
 
De functie als vismigratieweg voor het Afleidingskanaal van de Leie en de omliggende 
waterlopen is als volgt toegekend: 
 hoofdmigratieweg: Leie; 
 alternatieve hoofdmigratiewegen: Afleidingskanaal van de Leie, kanaal Gent-Oostende, 

kanaal Brugge-Sluis, Verbindingsdok, Vlotdok; 
 glasaalmigratiewegen: Leopoldkanaal, Zwinnevaart, Isabellavaart; 
 ecologisch interessante waterlopen: Oude Kale, Poekebeek. 

 

2.2 Nationale, gewestelijke en regionale wetgeving 

2.2.1 Decreet natuurbehoud 

Een eerste stap naar een afdoende bescherming van het natuurlijk milieu kwam er in het 
decreet voor natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hierna decreet natuurbehoud genoemd). 
Dit decreet werd op 21 oktober 1997 goedgekeurd door het Vlaams parlement (B.S. 10 januari 
1998). Het vervangt bijna volledig de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973 (B.S. 11 
september 1973) en zet een aantal duidelijke nieuwe krachtlijnen uit. Een belangrijke wijziging 
van het decreet natuurbehoud werd op 19 juli 2002 bekrachtigd (B.S. 31 augustus 2002). 
 

2.2.1.1 Doelstellingen en beginselen 

In dit decreet worden de doelstellingen van het natuurbehoud vastgelegd. Het beleid zal zich 
richten op “de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en het 
natuurlijke milieu”, maar ook op “de handhaving of het herstel van de daartoe vereiste 
milieukwaliteit”. Daarnaast wordt het “scheppen van een zo breed mogelijk maatschappelijk 
draagvlak” beoogd (art. 6).  
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Het decreet natuurbehoud sluit aan bij de basisbeginselen van het Vlaams milieubeleid: 
 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”; 

 zorgplichtbeginsel (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”; 

 voorkomingsbeginsel  (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. De algemene natuurtoets gaat na of vermijdbare schade wordt veroorzaakt; 

 beginsel van de voorkeur voor brongerichte maatregelen: is aangegeven door de 
bescherming van de insijpelingsgebieden van het grondwater, de reglementering voor het 
gebruik van meststoffen en het verbod om bestrijdingsmiddelen te gebruiken en om het 
grondwaterpeil te verlagen in het VEN (art. 25). 

 integratiebeginsel (art. 16): de overheden zijn ertoe gehouden om bij elke individuele 
vergunning, toestemming, melding of kennisgeving in het kader van gelijk welke wetgeving 
rekening te houden met natuur; 

 en het beginsel de vervuiler betaalt. 
 

2.2.1.2 Integratie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

De implementatie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in Vlaanderen werd 
gedeeltelijk gerealiseerd in het decreet natuurbehoud (21 oktober 1997). In het gewijzigd 
natuurdecreet (19 juli 2002) werd een betere integratie van de Europese richtlijnen 
gerealiseerd. Met speciale beschermingszones (SBZ) worden de beschermde gebieden in het 
kader van de Vogelrichtlijn of van de Habitatrichtlijn bedoeld. In de SBZ’s zijn de volgende 
beschermende maatregelen van kracht (art. 36ter): 
 De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden, in de speciale 

beschermingszones, ongeacht de bestemming van het betrokken gebied, de nodige 
instandhoudingsmaatregelen die steeds dienen te beantwoorden aan de ecologische 
vereisten van de habitats uit bijlage I en de soorten uit bijlage II, III en IV van dit decreet. 

 Ze neemt tevens alle nodige maatregelen om binnen deze speciale beschermingszones elke 
verslechtering van de habitats uit bijlage I en van de habitats van de soorten uit bijlagen II, 
III of IV te vermijden; alsook elke verstoring van een soort uit bijlagen II, III of IV te 
vermijden. 

 Vergunningsplichtige activiteiten, plannen of programma’s die een betekenisvolle aantasting 
van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kunnen hebben, moeten 
onderworpen worden aan een passende beoordeling. 

 Indien er een betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van een SBZ, is de 
overheid verplicht om de activiteit of de goedkeuring van dit plan te weigeren. Indien er 
geen minder schadelijke alternatieve oplossingen zijn en als het gaat om “dwingende 
redenen van groot openbaar belang” kan een afwijking hierop worden toegestaan, op 
voorwaarde dat er nodige compenserende maatregelen genomen zijn voor de 
instandhouding van habitat en soort. 
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2.2.1.3 VEN en IVON 

Het gebiedsgerichte luik van het decreet natuurbehoud voorziet in de uitbouw van een Vlaams 
Ecologisch Netwerk, aangevuld met een Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk. 
 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend en georganiseerd geheel van 
gebieden van de open ruimte, waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt gevoerd 
en waarin natuur de hoofdfunctie is. Het VEN omvat Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote 
Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Het VEN heeft een reglementair karakter.  
Binnen het VEN gelden volgende voorschriften: 
 behoudens individuele of algemene ontheffing is het verboden: bestrijdingsmiddelen te 

gebruiken; de vegetatie, kleine landschapselementen, het bodemreliëf of de structuur van 
waterlopen te wijzigen; werkzaamheden uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks het 
grondwaterpeil verlagen, alsook maatregelen die de bestaande ont- en afwatering versterken 
(art. 25 § 3; bijkomende verbodsbepalingen zijn toegevoegd via het maatregelenbesluit); 

 aangelegenheden m.b.t. het gebruik van meststoffen blijven geregeld door het decreet 
houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische 
bronnen (art. 25 § 3); 

 het bevorderen van een natuurgerichte bosbouw en het instellen van bosreservaten, in 
overeenstemming met de bepalingen van het bosdecreet (art. 25 § 1); 

 de overheid heeft het “recht van voorkoop” op gronden en gebouwen gelegen in het VEN 
(art. 37); 

 specifieke maatregelen worden aangegeven in een natuurrichtplan (art. 48). 
 
De administratieve overheid voert in het VEN een beheer van de waterhuishouding gericht op de 
verwezenlijking van een duurzaam ecologisch functioneren van een watersysteem (zgn. 
“integraal waterbeheer”) dat bij de bestaande of beoogde natuur behoort. In het bijzonder 
wordt gestreefd naar:  
 het terugdringen van de risico's op verdroging,  
 het herstel van verdroogde natuurgebieden,  
 de bescherming van de insijpelingsgebieden van het grondwater en 
 een beheer van waterlopen gericht op het behoud of herstel van natuurwaarden zonder dat 

dit disproportionele gevolgen heeft voor de gebieden buiten het VEN (art. 18).  
 
Het decreet voorziet ook dat de Vlaamse regering de projecten, plannen of activiteiten bepaalt 
waarvoor de initiatiefnemer of de beheerder van de waterloop hydrologische studies moet 
maken met inbegrip van ecologische impactstudies, met het oog op effectgerichte maatregelen 
en het afstemmen van invloeden op bestaande en potentiële natuurelementen (art. 19). 
 
Artikel 26bis in het gewijzigd natuurdecreet van 19 juli 2002 stelt dat de overheid geen 
toestemming of vergunning mag verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en 
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Een verscherpte natuurtoets 
van het VEN gaat na of onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt. 
 
De Vlaamse regering bakent binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van het decreet 
natuurbehoud een effectief te realiseren oppervlakte van 125.000 ha. Het afbakeningsplan kan 
te allen tijde herzien worden. Het in herziening gestelde plan blijft geldig tot het herziene plan 
definitief in werking treedt (art. 24). In een eerste fase werd ongeveer 2/3 van de af te bakenen 
oppervlakte aangeduid als VEN door de Vlaamse regering op 18 juli 2003.  
 
In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie liggen enkele VEN-gebieden (kaart 2): 
 vallei van de Toeristische Leie: 670,5 ha, 
 vallei van de Zeverenbeek: 152,7 ha, 
 provinciaal domein Het Leen: 257,6 ha, 
 de directe omgeving van Damme: 119,9 ha, 
 het Krekengebied van Lapscheure en Hoeke: 109,5 ha, 
 Kleiputten van Heist, Sashul en Vuurtorenweide: 88,3 ha. 
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Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) is een geheel van gebieden 
waarin de administratieve overheid, binnen haar bevoegdheden, zorg draagt voor het behoud 
van de aanwezige natuurwaarden, maatregelen neemt ter bevordering en versterking van die 
natuurwaarden, alsook stimulerende maatregelen neemt ter bevordering van de biologische 
diversiteit (art. 27). 
 
Het IVON wordt aangewezen om de gebieden van het VEN zoveel mogelijk met elkaar te 
verbinden en te ondersteunen. Buiten het respecteren van de algemene principes en het verbod 
op het toebrengen van “vermijdbare” schade, gelden binnen het IVON geen verbodsbepalingen. 
De administratieve overheid kan stimulerende maatregelen nemen ter bevordering van de 
biologische diversiteit. Verwerving en beheerovereenkomsten zijn de belangrijkste middelen. 
 
Binnen het IVON is natuur neven- of ondergeschikt aan andere functies en activiteiten. Het 
IVON bestaat uit natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden:  
 Natuurverwevingsgebieden zijn aaneengesloten gebieden waarin verschillende functies 

voorkomen en die gekenmerkt zijn door de aanwezigheid van hoge natuurwaarden, waarvan 
de duurzaamheid kan worden bereikt door het realiseren van het standstill-beginsel, het in 
stand houden en herstellen van de structuurkenmerken van de waterlopen, het in stand 
houden en herstellen van de waterhuishouding, het reliëf en de bodem en het bevorderen 
van het onderhoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden (art. 27); 

 Natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die ongeacht hun oppervlakte van belang zijn voor 
de migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of natuurreservaten 
en die strook- of lijnvormig zijn met een aaneenschakeling van kleine landschapselementen 
(art. 27). De natuurfunctie is er ondergeschikt aan andere functies. Deze natuurfunctie kan 
toenemen door ontwikkeling van die elementen om verbindingen te realiseren tussen grote 
eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en verwevingsgebieden. 

 
Het decreet natuurbehoud (10 januari 1998) voorziet als operationele doelstellingen dat binnen 
5 jaar na de inwerkingtreding ervan 150.000 ha natuurverwevingsgebied afgebakend moet zijn. 
Ook hier kan het afbakeningsplan te allen tijde herzien worden (art. 27§3 lid 3 en 4). Actueel 
zijn nog geen natuurverwevingsgebieden afgebakend. De afbakening van de 
natuurverbindingsgebieden is een taak voor de provincies. Behalve een indicatieve aanduiding 
in de provinciale ruimtelijke structuurplannen is het proces voor concrete afbakening ook hier 
nog in opstartfase. 
 
De realisatie van deze “natuurlijke structuur” kan dus (deels) invulling geven aan de Europese 
regelgeving inzake aanduiding van habitat- en vogelrichtlijngebieden om een Europees 
ecologisch netwerk “Natura 2000” uit te bouwen. 
 

2.2.1.4 Natuurreservaten 

Een onderdeel van het gebiedsgerichte luik van het decreet natuurbehoud is de uitbouw van 
natuurreservaten. 
   
De Vlaamse regering kan terreinen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van 
de natuur of het natuurlijk milieu, aanwijzen of erkennen als natuurreservaat. Hier wordt, via 
een aangepast beheer, een natuurstreefbeeld behouden of ontwikkeld (art. 32). Voor elk 
natuurreservaat kan binnen groengebieden, bosgebieden, bosuitbreidingsgebieden of het VEN 
een uitbreidingszone (perimeter) vastgesteld worden waarbinnen het recht van voorkoop van 
toepassing is (art. 33). 
 
Verschillende statuten zijn van toepassing: een “Vlaams natuurreservaat” is een beschermd 
natuurgebied dat door de Vlaamse regering wordt aangewezen op gronden die het Vlaamse 
Gewest in eigendom of in huur heeft. Natuurgebieden in eigendom of huur van 
terreinbeherende verenigingen, de zogenaamde private natuurreservaten, kunnen door de 
Vlaamse regering als “erkend natuurreservaat” worden aangeduid op basis van een 
goedgekeurd beheerplan en mits akkoord van eventuele eigenaars.  
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Tabel 2 geeft een oplijsting van de reservaten in de omgeving van het Afleidingskanaal van de 
Leie (bron: natuurgebiedendatabank). Kaart 2 toont de ligging van de natuurreservaten in de 
omgeving van het Afleidingskanaal. 

Tabel 2.  Oplijsting van de reservaten en provinciale domeinen in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie 
(bron: natuurgebiedendatabank). 

naam organisatie oppervlakte (ha) oppervlakte erkend 
of aangewezen (ha) 

Duinen en polders van 
Heist 

ANB 27,8 eigendom 
29,3 huur 

13,3 

Kreken van Lapscheure Natuurpunt 6,0 eigendom 2,2 
Sint-Donaaspolder Natuurpunt 12,0 eigendom  
Damme Natuurpunt 70,5 eigendom 68,1 
Damme ANB 10,4 eigendom 2,8 
Het Leen Provincie 

Oost-
Vlaanderen 

zo’n 250 eigendom  

Vallei van de Oude Kale Natuurpunt 2,4 eigendom 
4,9 huur 

3,9 

Vallei van de Zeverenbeek Natuurpunt 21,3 eigendom 19,6 
 
Voor elk natuurreservaat wordt een beheerplan opgesteld. Het beheerplan vermeldt de 
maatregelen die worden getroffen voor het beheer en de inrichting van het gebied, waarbij voor 
redenen van natuurbehoud en natuureducatie kan worden afgeweken van de voorschriften van 
dit decreet (art. 34). 
 
Binnen de reservaten is het verboden (behoudens ontheffing) de rust te verstoren; in het wild 
levende diersoorten te verstoren, vangen of doden, planten of vegetatie op welke wijze ook te 
beschadigen of te vernietigen; terreinen te vergraven; bestrijdingsmiddelen of meststoffen te 
gebruiken; bronnen en het hydrografisch net te wijzigen; het waterpeil te wijzigen en op 
kunstmatige wijze water te lozen (art. 35 § 2). In het natuurbeheerplan kunnen ontheffingen op 
bovenstaande verbodsbepalingen worden opgenomen.  
 

2.2.1.5 Maatregelenbesluit en natuurrichtplannenbesluit 

Op 21 november 2003 (B.S. 27 januari 2004) keurde de Vlaamse regering het besluit houdende 
maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid goed ter uitvoering van het 
natuurdecreet en ter aanvulling van het besluit van 23 juli 1998. Met dit besluit worden enkele 
bijkomende maatregelen van kracht in bepaalde gebiedscategorieën. Dit besluit schept de 
mogelijkheid om bijkomende beschermingsvoorschriften op te leggen via de natuurrichtplannen. 
Verder worden de ontheffingen op de verplichtingen die voortvloeien uit het decreet 
natuurbehoud geregeld. Ook wordt de procedure vastgesteld voor afwijking van het verbod op 
onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zoals opgelegd door artikel 26 
bis van het decreet natuurbehoud. Tot slot worden nog enkele regels vastgelegd betreffende 
vergoedingen in het kader van natuurprojecten, voor waterpeilverhogingen en bij toepassing 
van de koopplicht. Het besluit van 28 februari 2003 betreffende de natuurrichtplannen (B.S. 27 
maart 2003) legt de procedure vast die moet leiden tot een natuurrichtplan. 
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Het maatregelenbesluit bepaalt dat geen subsidie kan worden verleend (art. 2) en dat een 
beheerplan of een inrichtingsplan (art. 3) of een vergunningsplichtige of meldingsplichtige 
activiteit (art. 4) niet kan worden goedgekeurd indien de bepalingen eruit in strijd zijn met de 
bindende bepalingen van een goedgekeurd natuurrichtplan. Er wordt ook gesteld dat, 
bijkomend, volgende activiteiten verboden zijn in gebieden behorende tot het GEN of GENO 
(art. 6): 
 het kunstmatig zaaien, aanplanten of introduceren van niet-inheemse planten, inclusief 

bomen en struiken, tenzij een aantal uitzonderingsbepalingen; 
 afwijkingen van de criteria van duurzaam bosbeheer (zoals vastgesteld in uitvoering van het 

bosdecreet) tenzij er een goedgekeurd beheerplan werd opgesteld conform het bosdecreet; 
 het scheuren van permanent grasland. 

  
De decretale verplichting, dat administratieve overheden de instandhouding moeten garanderen 
van bijlage I-habitats en de bijlage II-, III- en IV-soorten uit het decreet binnen de speciale 
beschermingszones (art 36ter van het decreet natuurbehoud), wordt uitgebreid. In elk gebied 
dat behoort tot de groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden of de ermee 
vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of op de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen is elke administratieve overheid gehouden om de instandhouding te 
realiseren van de habitats opgelijst in bijlage I van het decreet natuurbehoud en van historisch 
permanente graslanden, vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden, duinvegetaties 
en struwelen en kleine landschapselementen, die voorkomen op gronden die ze in eigendom of 
in beheer heeft (art. 7). 
 
Via natuurrichtplannen kunnen bijkomende, strengere of soepelere beschermingsvoorschriften - 
dan deze die voorzien worden in het decreet of dit uitvoeringsbesluit - opgelegd worden in 
volgende gebieden: 
 in het VEN, in groengebieden en bosgebieden en de met deze gebieden vergelijkbare 

bestemmingsgebieden; 
 in speciale beschermingszones in zoverre dit noodzakelijk is om te voldoen aan de vereisten 

van artikel 36ter, § 1 en § 2 van het decreet; 
 in natuurverwevingsgebieden, ten aanzien van de administratieve overheid met betrekking 

tot gronden waarover zij enig recht van beheer uitoefenen. 
 
Omdat de inhoud van een natuurrichtplan een belangrijke impact kan hebben op het 
grondgebruik is er voorzien in een ruime betrokkenheid van diverse eigenaars en gebruikers. 
Om dit te bereiken wordt via het natuurichtplannenbesluit de oprichting van een plangroep en 
een stuurgroep opgelegd. Een plangroep is een interdisciplinair team van ambtenaren die de 
opstellers van het plan direct bijstaat. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van 
betrokken besturen en betrokken maatschappelijke belangengroepen en heeft in de eerste 
plaats een adviserende rol. In het decreet natuurbehoud is aangegeven dat er zo nodig een 
consensus moet nagestreefd worden bij de vaststelling van het plan (art. 50 § 2). In het 
maatregelenbesluit wordt dit scherper gesteld doordat er over alle bindende bepalingen een 
consensus bereikt moet worden in de stuurgroep vooraleer het plan kan vastgesteld worden 
(art. 10); zo niet worden de minderheidsstandpunten opgenomen in het advies van de 
stuurgroep. De betrokkenheid wordt verder vorm gegeven door het openbaar onderzoek dat 
over de ontwerpplannen zal gehouden worden.  
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In een natuurrichtplan kunnen er zones worden aangeduid waarbinnen bosbeheerders strengere 
maatregelen worden opgelegd dan de criteria duurzaam bosbeheer (art. 11). Er kunnen ook 
zones worden opgenomen waarin visvangst kan worden verboden, waar het uitzetten van vis 
niet toegelaten kan worden of waar de jacht niet toegelaten wordt (art. 13). De 
bemestingsnormen kunnen in een natuurrichtplan verstrengd of versoepeld worden (art. 15). 
Wie aangifteplichtig is bij de mestbank kan via het natuurrichtplan beheerovereenkomsten 
afsluiten (art. 16). Bovendien kunnen er ook zones aangeduid worden waarin (art. 18): 
 grond- en/of kruidruimingen worden verboden of aan bepaalde voorwaarden onderhevig 

worden gesteld; 
 de producten van ruiming steeds op de kosten van de waterloopbeheerder moeten worden 

verwijderd; 
 na te leven grondwaterpeilen worden bepaald of de te respecteren natuurlijke cyclus van het 

grondwaterpeil wordt aangegeven; 
 de na te leven kwantitatieve toestand van oppervlaktewaters wordt bepaald, in het bijzonder 

de hoogte van de waterstand, het debiet en de stroomsnelheid met inbegrip van de 
seizoensgebonden variaties. 

Om de naleving van grondwaterpeilen en de hoogte van de waterstand te verzekeren kunnen 
ook bepalingen worden opgenomen met betrekking tot het beheer van de waterinfrastructuur. 
  
Ter realisatie van de gebiedsvisie van een natuurrichtplan kunnen volgende activiteiten of 
handelingen verboden worden: 
 het aanplanten van houtige gewassen; dit in functie van het behoud van flora en fauna die 

gebonden is aan open landschapstypes (art. 12); 
 het aanplanten van andere dan in het natuurrichtplan bepaalde soorten van bomen en 

struiken, uitgezonderd via een goedgekeurd bosbeheerplan (art. 12); 
 het gebruik van bestrijdingsmiddelen uitgezonderd de pleksgewijze bestrijding van de door 

de wet verplicht te bestrijden plantensoorten, op percelen waar de bemestingsnormen zijn 
verstrengd (art. 14); 

 het rollen, slepen, beregenen, scheuren, frezen, herinzaaien of doorzaaien van graslanden 
(art. 14); 

 het telen van bepaalde gewassen, inclusief meerjarige cultuurgewassen zoals onder meer 
fruitteeltplantages en boomkwekerijen (art. 14); 

 het maaien buiten de in het natuurrichtplan bepaalde periodes (art. 14); 
 het inscharen van vee en andere grazers (art. 14); 
 het inscharen van vee en andere grazers buiten de in het natuurrichtplan bepaalde periodes 

(art. 14); 
 het irrigeren, ontwateren of afwateren (art. 17); 
 het overschrijden van een in het natuurrichtplan bepaalde maximumcapaciteit voor 

bestaande irrigaties, ontwateringen en afwateringen (art. 17); 
 het optrekken van obstakels die de vismigratie kunnen verhinderen (art. 17). 

 
Ontheffingen van de voorschriften van het decreet natuurbehoud en het maatregelenbesluit 
hebben onder meer betrekking tot vergunde woonpercelen, vergunde bedrijven of 
bedrijfspercelen (art. 20-21); verder ook op ontginningen in ontginningsgebieden en de ermee 
vergelijkbare bestemmingsgebieden (art. 24) en op aanwezige infrastructuur en het onderhoud 
hiervan (art. 25). De waterloopbeheerder krijgt een algemene ontheffing voor het aanbrengen 
van wijzigingen aan een waterloop en de oever in het geval van een activiteit met het oog op de 
verhoging van de structuurdiversiteit van de waterloop of de oever (art. 22). De ontheffing is 
ook van toepassing indien werken gebeuren in functie van natuurontwikkeling en -herstel en 
voor de aanleg van overstromingsgebieden in combinatie met aanzienlijke natuurontwikkeling in 
zover deze projecten ofwel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering ofwel zijn opgenomen in 
een goedgekeurd bekkenbeheerplan (art. 22). Ook voor noodzakelijke waterkeringswerken en 
kustverdedigingswerken zijn er ontheffingen voorzien (art. 26). 
  
In de omgeving van het Afleidingskanaal werd de opmaak van een natuurrichtplan nog niet 
opgestart. 
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2.2.1.6 Soortenbesluit 

Het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer 
werd goedgekeurd op 15 mei 2009 en trad in werking op 1 september 2009. Het besluit 
integreert en vervolledigt ondermeer de Koninklijk besluiten van: 
 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende 

plantensoorten,  
 22 september 1980 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild 

levende inheemse diersoorten en, 
 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest. 

Tevens is het besluit conform gemaakt aan de verplichtingen die Vlaanderen heeft op grond van 
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 
 
Het soortenbesluit geeft verbodsbepalingen (1) ten aanzien van specimens of eieren van 
beschermde soorten (art. 10-11), (2) betreffende het onder zich hebben, het vervoeren en het 
verhandelen (art. 12-13) en (3) ten aanzien van nesten, voortplantingsplaatsen en rustplaatsen 
van beschermde dieren (art.14-15). 
 
Het soortenbesluit legt in art. 24-27 een juridische basis voor een actieve soortenbescherming, 
i.e. door de overheid ondernomen initiatieven, maatregelen en acties die moeten leiden tot een 
betere staat van instandhouding van beschermingswaardige soorten. Actieve 
beschermingsmaatregelen worden mogelijk gemaakt ten aanzien van de beschermde soorten 
voor zover die op een rode lijst aangemerkt zijn als uitgestorven, met uitsterven bedreigd, 
bedreigd of kwetsbaar. 
 
Via het soortenbesluit wordt mogelijk gemaakt om de hinder die uitgaat van populaties van 
soorten te vermijden, te milderen of te herstellen via een zgn. beheerregeling (art. 28-31). Een 
beheerregeling kan over een viertal types actie gaan: (1) communicatie en handreiking door 
codes van goede praktijk, (2) beheer- en bestrijdingsacties, (3) overeenkomsten met derden 
met het oog op dergelijke acties, (4) ingrepen in handelsactiviteiten voor zover het gaat om de 
voorkoming van invasieve exoten. 
 

2.2.1.7 Wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen  

Het vroegere vegetatiebesluit van 16 juli 1996 (B.S. 22 augustus 1996) is vervangen door 
hoofdstuk IV ‘voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en van kleine landschapselementen’ 
in het eerste uitvoeringsbesluit van het natuurdecreet goedgekeurd op 23 juli 1998 (B.S. 10 
september 1998). Ook in het wijzigingsdecreet van 19 juli 2002 (B.S. 31 augustus 2002) 
werden bepalingen opgenomen inzake vegetatiewijzigingen en de bescherming van kleine 
landschapselementen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een verbod, een 
natuurvergunningsplicht en een meldingsplicht. 
 
Het wijzigen van volgende kleine landschapselementen en vegetaties is verboden in het ganse 
Vlaamse Gewest voor (art. 7 in het uitvoeringsbesluit van 23 juli 1998): 
 holle wegen; 
 graften;  
 bronnen;  
 historisch permanent grasland en poelen gelegen in groengebieden, parkgebieden, 

buffergebieden en bosgebieden; 
 vennen en heiden;  
 moerassen en waterrijke gebieden; 
 duinvegetaties.  

Wel bestaan er uitzonderingsbepalingen op deze regel, bv. in het kader van goedgekeurde 
beheerplannen of inrichtingsprojecten. Tevens kunnen individuele afwijkingen toegestaan 
worden door de bevoegde minister.  
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Bij vergunningsplichtige wijzigingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
natuurvergunningsplicht voor wijziging van vegetatie en de natuurvergunningsplicht voor 
wijziging van kleine landschapselementen.  
 
Voor het wijzigen van vegetaties zijn volgende activiteiten vergunningsplichtig (art. 10): 
 het afbranden, vernietigen, beschadigen of doen afsterven van vegetatie met mechanische of 

chemische middelen; 
 het wijzigen van historisch permanent grasland; 
 het aanplanten of rooien van bosjes op plaatsen met vegetatie; 
 het wijzigen van reliëf; 
 de nivellering van microreliëf; 
 het wijzigen van de waterhuishouding door drainage, ontwatering, dichten; 
 het wijzigen van het overstromingsregime van vegetatie. 

 
Deze vergunningsplicht is van toepassing in (art. 9): 
 groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, 

agrarische gebieden met ecologisch belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde en 
natuurontwikkelingsgebieden; 

 EG-vogelbeschermingszones;  
 habitatzones van communautair belang; 
 Ramsar-watergebieden; 
 beschermde duingebieden. 

 
Voor het wijzigen van kleine landschapselementen zijn volgende activiteiten vergunningsplichtig 
(art. 11): 
 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 afbranden en vernietigen, beschadigen of doen afsterven met mechanische of chemische 
middelen van de vegetatie horende bij kleine landschapselementen of van 
perceelsrandbegroeiingen en sloten; 

 het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande wateren, poelen of 
waterlopen. 

Deze vergunningsplicht is van toepassing in: 
 de gebieden en zones waarin een vergunningsplicht op de wijziging van vegetatie geldt; 
 de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden; 
 de gebieden van het IVON; 
 agrarisch gebied (volgens art. 13 § 5 van het gewijzigde decreet natuurbehoud van 19 juli 

2002). 
 
De volgende activiteiten moeten voorafgaand schriftelijk worden gemeld aan het College van 
Burgemeester en Schepenen (art. 18): 
 het rooien of anderszins verwijderen: struwelen, loofbossen, houtachtige beplantingen op 

bermen of taluds of langs waterlopen, dijken of taluds; 
 het rooien of anderszins verwijderen: heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, 

hoogstamboomgaarden; 
 het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen of beken. 

 
Deze meldingsplicht is van toepassing in het ganse Vlaamse Gewest behalve in: 
 woon- en industriegebieden, 
 de gebieden en zones waarin een vegetatiewijzigingsplicht en een natuurvergunningsplicht 

geldt. 



28 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie  

Op 26 augustus 2009 keurde de Vlaamse regering het besluit goed inzake de regeling voor de 
vergoeding van wildschade. Hier zit ook een uitbreiding van de bescherming van graslanden 
vervat. Deze verscherpte bescherming van graslanden is vooral bedoeld om trekkende 
ganzensoorten voldoende ruimte te bieden op graslanden waar hun aanwezigheid geen schade 
berokkent, om aldus schade aan akkers te verminderen.  
 
Wijzigingen aan historisch permanent grasland gelegen in groengebieden, parkgebieden, 
buffergebieden en bosgebieden zijn principieel verboden (art. 7 in besluit van de Vlaamse 
regering van 21 juli 1998). In de nieuwe regelgeving worden daaraan volgende wijzigingen 
voorgesteld:  
 het verbod om historisch permanente graslanden te wijzigen wordt uitgebreid tot het 

daaraan verbonden microreliëf en poelen (voordien was de tekst daarover onduidelijk) 
 het verbod geldt ook voor bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met groengebieden, 

parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden; en terug te vinden zijn in plannen van aanleg 
of ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 het wijzigingsverbod geldt ook voor de historisch permanente graslanden die gelegen zijn 
binnen de perimeter van een beschermd landschap, en dit ongeacht de bestemming die de 
gronden meekregen in het kader van de regelgeving ruimtelijke ordening. 

 het wijzigingsverbod geldt ook voor historisch permanent grasland gelegen binnen de 
beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin, die via besluit van 17 oktober 1988 
afgebakend werden in uitvoering van de Vogelrichtlijn, en dit ongeacht de bestemming die 
de gronden meekregen in het kader van de regelgeving ruimtelijke ordening. Voor deze 
beschermingsgebieden geldt het verbod echter enkel tot er voor die gebieden 
instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld. 

 

2.2.1.8 Bermbesluit 

Het bermbesluit van 27 juni 1984 (B.S. 02 oktober 1984) werd in het kader van de wet op 
natuurbehoud van 12 juli 1973 genomen en beoogt een natuurvriendelijk bermbeheer te 
stimuleren. Het besluit regelt het beheer van bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, 
waarvan het beheer toebehoort aan publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 1). 
 
Volgende maatregelen zijn van toepassing: · 
 het gebruik van biociden op bermen is verboden (art. 2); 
 een eerste maaibeurt mag niet uitgevoerd worden vóór 15 juni, een eventuele tweede 

maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september (art. 3); 
 het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien (art. 3); 
 maaibeheer, hetzij in handwerk, hetzij met machines, dient uitgevoerd te worden zonder de 

ondergrondse plantendelen en de houtige gewassen te beschadigen (art. 5). 
 
Van de verplichtingen inzake maaidata en verwijderen van maaisel kan uitzonderlijk een 
afwijking gevraagd worden aan de minister van leefmilieu en enkel om reden van 
natuurbehoud. 
 
2.2.1.9 Natuurinrichtingsprojecten 

De Vlaamse regering kan, na advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, in een 
door haar aangeduid gebied een natuurinrichtingsproject voorstellen. Met 
natuurinrichtingsprojecten worden maatregelen en inrichtingswerkzaamheden beoogd die 
gericht zijn op een optimale inrichting van een gebied, met het oog op het behoud, het herstel 
en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu binnen dit gebied (De Pue et al., 
2009). 
 
In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn nog geen natuurinrichtingsprojecten 
ingesteld. 
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2.2.2 Bosdecreet 

Sinds 13 juni 1990 is het bosdecreet de wettelijke basis voor het Vlaamse bosbeleid en –beheer 
(B.S. 28 september 1990). Het decreet komt grotendeels in de plaats van het boswetboek van 
1854 die het beheer van de openbare bossen regelde. Het bosdecreet bouwde verder op de 
principes uit het boswetboek, maar voerde tegelijk een aantal nieuwe principes in. Een grondige 
revisie gebeurde met het decreet van 18 mei 1999 (B.S. 23 juli 1999). 
 
Het bosdecreet legt de algemene regels vast betreffende bossen. De volgende thema's worden 
behandeld: 
 art. 3 bevat het toepassingsgebied van het bosdecreet. Onder de voorschriften van dit 

decreet vallen: de bossen, zijnde grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige 
struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora 
behoren en die één of meer functies vervullen. Onder de voorschriften van dit decreet vallen 
ondermeer niet: de fruitboomgaarden en fruitaanplantingen; de tuinen, plantsoenen en 
parken; de lijnbeplantingen en houtkanten, onder meer langs wegen, rivieren en kanalen; de 
boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta die buiten het bos zijn gelegen. 

 art. 5 tot 21 bespreken de functies van het bos: economische, sociale, educatieve, 
wetenschappelijke, ecologische, organismenbeschermende en milieubeschermende functies.  

 art. 22 tot 30 gaan over bosreservaten. 
 art. 31 tot 47 gaan over het beheer van bossen. Er wordt ingegaan op bosgroepen en op 

beheerplannen. Een bosbeheerplan is een document met het geheel van maatregelen om de 
functievervulling van een bos te verwezenlijken, uitgaande van de bestaande toestand, de 
vooruitzichten en de nagestreefde doelstellingen. Een bosbeheerplan wordt opgesteld voor 
alle openbare bossen en voor elk privébos van ten minste vijf hectare. Voor bossen kleiner 
dan vijf hectare kan eveneens een beheerplan worden opgesteld. 

 art. 49 tot 79 bepalen bijzondere regels voor publieke bossen. 
 art. 81 tot 88 geven nadere regels voor privébossen. 
 art. 90 tot 107 gaan over bosbescherming. Hier beschrijft het decreet het verbod op 

ontbossen (geldig voor alle bossen). Ontbossing in woon- of industriegebieden kan wel, mits 
naleving van de wetgeving op ruimtelijke ordening en stedenbouw en na advies van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Ontbossing in andere gebieden kan door de Vlaamse 
regering mits het toekennen van een ontheffing (ook na advies van ANB). Om een 
gelijkwaardig bosareaal te behouden dient steeds compensatie te worden gegeven. Bij 
ontbossing van meer dan 3 ha is een MER vereist.  

 
De grote krachtlijnen van de herziening (decreet 18 mei 1999) betreffen: 
 de notie van “multifunctioneel” bosbeheer wordt vervangen door “duurzaam” bosbeheer, 

waarvan de Vlaamse regering de criteria nog dient vast te leggen; 
 de organisatie van bosbeheerders in bosgroepen, met het oog op het voeren van rationeler 

en duurzaam bosbeheer; 
 de verbetering van de bosbouwpraktijk via een erkenningsregeling en een grotere 

responsabilisering van de sector zelf; 
 het herdefiniëren van de ecologische functie, in het algemeen en voor de bosreservaten in 

het bijzonder. Dit impliceert het bevorderen van de autochtone boom- of struiksoorten, het 
stimuleren van de uit zichzelf functionerende processen, het bevorderen van een gevarieerde 
bosstructuur, door ondermeer ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid na te streven en te 
streven naar een voldoende aanwezigheid van oude bomen en van dood hout, een gepast 
beheer van alle natuurelementen en van alle landschapsecologisch en cultuurhistorisch 
waardevolle elementen, het behoud of het herstel van de natuurlijke waterhuishouding, het 
beheer gericht op het tegengaan van alle nadelige externe beïnvloeding en het beheer t.b.v. 
het behoud, de ontwikkeling of herstel van de biologische diversiteit, van populaties van 
zeldzame (onder)soorten en t.b.v. de instandhouding, de ontwikkeling of het herstel van 
natuurlijke of deels natuurlijke habitats of ecosystemen; 

 in het beheerplan wordt er steeds aangegeven hoe en in welke mate de ecologische functie 
aan bod komt; 

 de organisatie van het bosbeheer, waarbij lokale besturen een grotere verantwoordelijkheid 
krijgen m.b.t. geïsoleerde bossen; 
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 een op het algemeen principe van toegankelijkheid van bossen gesteunde toegangsregeling; 
 een verbetering van de handhaving, met o.a. de invoering van de mogelijkheid van het 

stilleggen van illegale werken. 
 daarnaast werd er een volledige regeling inzake erkende parken ingevoerd, daar waar 

parken in principe vroeger buiten de bosregeling vielen. 
 
Het decreet natuurbehoud beoogt een versterking van de ecologische functie voor de bossen 
gelegen binnen het VEN door te stellen dat in het beheerplan moet aangegeven worden hoe en 
in welke mate de ecologische functie aan bod komt. 
 
De ANB-richtlijn 2006/01 geeft aan dat het bosdecreet van toepassing is indien een perceel 3 
bomenrijen bevat, of indien het gaat om strookvormige percelen met hoogstammige bomen 
waarvan de breedte meer dan 10 m is. Enkele bermtrajecten van het Afleidingskanaal van de 
Leie, aangegeven op kaart 38, voldoen aan dit criterium waardoor het bosdecreet van 
toepassing kan zijn. 
 
In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie liggen geen bosreservaten. 
 

2.2.3 Decreet ruimtelijke ordening 

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 
1999, ook decreet ruimtelijke ordening genoemd) is in werking getreden op 1 mei 2000. Het 
decreet zal geleidelijk aan de wet van 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening 
en de stedenbouw (B.S. 12 april 1962), die in Vlaanderen gecoördineerd werd bij decreet van 
22 oktober 1996, vervangen. Op 18 maart 2009 is in het Vlaams parlement het decreet tot 
aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid 
goedgekeurd (B.S. 15 mei 2009).  
 
De nood aan een decreet ruimtelijke ordening was nodig omdat de wet ruimtelijke ordening en 
stedenbouw geen ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen bevatte. Bovendien hadden de plannen 
van aanleg een statisch karakter. De behoefte aan een op ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen 
gebaseerde globale visie (gewenste ruimtelijke structuur) nam daarom toe. Dergelijke 
overkoepelende visie werd in het milieurecht ingevoerd via het decreet ruimtelijke planning van 
24 juli 1996 (B.S. 27 juli 1996). Het decreet ruimtelijke ordening incorporeert het decreet 
ruimtelijke planning. 
 
De ruimtelijke ordening in Vlaanderen gebeurt met het decreet ruimtelijke ordening als volgt: 
 de planning gebeurt op drie bestuursniveaus (gewest - provincie - gemeente),  
 het planningssysteem is opgebouwd door structuurplannen en uitvoeringsplannen, 
 aparte ambtenaren voor ruimtelijke ordening weren aangesteld en adviescommissies werden 

opgericht, 
 gemeenten krijgen meer autonomie bij het vergunnen, 
 het handhavingssysteem wordt gemoderniseerd. 

 
Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor 
de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de 
voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening 
aanbelangen (art. 18).  
 
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van de beleidsopties in een 
ruimtelijk structuurplan. Het is een ordenings- en bestemmingsinstrument dat de visie en de 
beleidsdoelstellingen van het structuurplan concretiseert. In een RUP kunnen eveneens 
inrichtings- en beheerprincipes vastgelegd worden. RUP’s vervangen de plannen van aanleg 
(gewestplannen, APA’s en BPA’s). 
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2.2.3.1 Plannen van aanleg 

 
Op het gewestplan zijn de bermen langs het Afleidingskanaal van de Leie niet gelegen binnen de 
bestemming ‘waterweg’ maar mee ingekleurd met de aangrenzende percelen.  
 
Kaart 5 toont de gewestplanbestemming voor de gebieden in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie. De aanliggende gebieden van het Afleidingskanaal zijn vooral 
ingekleurd als ‘agrarische gebied’ en ‘landschappelijk waardevolle agrarische gebieden’. In de 
woonkernen komen woongebieden en woonuitbreidingsgebieden voor en verspreid liggen 
woongebieden met landelijk karkater. De belangrijkste bestemmingen samen met de locatie van 
voorkomen in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn: 
 
agrarische gebieden 
 veel voorkomend 
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 
 veel voorkomend 

groengebied 
 gebieden aangrenzend aan Afleidingskanaal 

tussen Durmen en Leestjesbrug 
natuurgebieden 

– oude Leie-meander te Deinze 
– vallei van de Zeverenbeek 
– deel van de vallei van de Toeristische Leie 
– deel van gronden tussen het Afleidingskanaal 

en de Oude Kale te Nevele en Landegem 
(waaronder 3 restgronden van W&Z) 

– vallei van het Nevels Vaardeken 
– delen van het provinciaal domein Het Leen 
– de Moeie te Eeklo 
– gebieden aanliggend aan de Damse Vaart 
– Kleiputten van Heist 
– de Sashul en de Vuurtorenweiden 

agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden)  

– deel van de vallei van de Toeristische Leie 
– gebied rond oude Leie-meander te Deinze 
– gebieden net ten westen van Afleidingskanaal 

op grondgebied Meigem 
valleigebieden  

– gebieden net ten Oosten van Afleidingskanaal 
te Bachte-Maria-Leerne, Vosselare en Nevele 

– vallei van de Oude Kale 
bosgebied 

– restgronden van W&Z te Meigem en Bachte-
Maria-Leerne 

– Paddepoelenbos en klein gebiedje ten NW 
ervan 

parkgebied 
– kasteel Melderen (Merendree) 
– kasteel van Velde (Merendree) 
– delen van het provinciaal domein Het Leen 
– 2 gebieden te Adegem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bufferzone 
– omliggend gebied van de N35 te Deinze 
– gebied tussen twee industriegebieden te 

Eeklo 
– oprit- en afritcomplex aan de N49 

(Maldegem) 
– gebieden ten noordoosten van 

Afleidingskanaal tussen Dudzelebrug en de 
spoorovergang te Zeebrugge 

ontginningsgebied 
– Merendreeput  
– Molenmeers 
– Lembeekstraatje 
– Kapel ter Durmen 
– NW gedeelte van kasteel Melderen 

(Merendree) 
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut 

– rwzi Nevele 
– rwzi Zomergem 
– containerpark Landegem 
– Canadees Kerkhof 
– verbrandingsoven Eeklo 
– rwzi Maldegem 
– rwzi Ramskapelle 

laguneringsveld met nabestemming bosgebied 
– restgrond W&Z Noorderwal 

 gebieden voor dagrecreatie 
– Brielmeersen te Deinze 

 industriegebieden 
– gebied te Deinze 
– twee gebieden te Eeklo 
– gebied te Zeebrugge 

milieubelastende industrieën 
– gebieden te Deinze 

transportzone 
– gebied te Zeebrugge 
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In gebieden in de omgeving van het Afleidingskanaal werden enkele BPA’s goedgekeurd. Een 
BPA die van belang is voor de open ruimte is het BPA Durmen (Nevele). Via dit BPA werd 
Merendreeput en omgeving gewijzigd van zone voor ontginning in zone voor recreatief groen en 
waterplas, het gebied tussen Merendreeput en het kanaal Gent-Brugge krijgt de bestemming 
zone voor ontginning met nabestemming natuur, het eiland krijgt de bestemming van bos.  
 
Via het BPA Kalevallei en buitengebied (Nevele) werd het gebied van het kasteel van Merendree 
gewijzigd van valleigebied naar parkgebied. Eveneens door dit BPA werd een deel van de vallei 
van de Oude Kale (net stroomafwaarts de brug over de E40 en ten oosten van de Oude Kale) 
gewijzigd van valleigebied naar natuurgebied. 
 
Via BPA fusiekliniek (Eeklo) werd t.h.v. het Galgenhof buffergebied en woonuitbreidingsgebied 
gewijzigd in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en in natuurgebied. 
 

2.2.3.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, www.ruimtelijkeordening.be) is een 
wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte 
moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Vlaanderen open en 
stedelijk, dat is de rode draad doorheen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Volgens het 
RSV moet de resterende open ruimte maximaal worden beschermd en de steden 
geherwaardeerd zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens 
vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische 
gebieden en de lijninfrastructuur. 
 
Een belangrijk onderdeel van het RSV is de zogenaamde ruimteboekhouding waarbij de 
hoeveelheid ruimte voor wonen, werken, landbouw, natuur en bos wordt bepaald. In functie 
daarvan kunnen bestemmingswijzigingen in de gewestplannen in de juiste banen worden geleid. 
Voor de natuurlijke en agrarische structuur is volgende ruimte vastgelegd: 
 750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw; 
 75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden 

natuur in ontwikkeling tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 
ha natuur- en reservaatgebied (ten opzichte van 1 januari 1994) tot een totaal van 150.000 
ha natuur- en reservaatgebied nodig; 

 10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha; 
 150.000 ha natuurverwevingsgebied. 

 
De natuurlijke structuur wordt door het RSV beschreven als: 
 het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de grotere natuur- en 

boscomplexen en de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende 
elementen en processen tot uiting komen; 

 de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, 
kleinere natuur- en boscomplexen en parkgebieden. 

 
In de eerste plaats staat de natuurlijke structuur in voor een duurzaam ecologisch functioneren. 
De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke 
structuur moeten worden behouden en versterkt. Garanties moeten worden gegeven voor het 
voortbestaan van de in Vlaanderen voorkomende ecotopen. Bovendien staat de natuurlijke 
structuur mee in voor buffering en regeneratie van de natuurlijke hulpbronnen, zoals onder 
meer het grondwater. 
 
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren, moeten voldoende omvangrijke en 
samenhangende gebieden gerealiseerd worden, met elkaar verbonden worden en voldoende 
gebufferd worden tegen externe invloeden. 
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Binnen de natuurlijke structuur kan de bosstructuur als een deelstructuur met een aantal eigen 
karakteristieken worden onderscheiden. De bosstructuur bestaat uit het samenhangend geheel 
van gebieden waar bossen omwille van socio-economische (productie, educatie, recreatie), 
ruimtelijke (buffering, structuurbepalend vermogen) en ecologische doelstellingen 
(schermfunctie, natuurfunctie) met het oog op het duurzaam functioneren van de bosstructuur 
worden behouden en ontwikkeld. 
 
In het RSV is het Afleidingskanaal van de Leie aangeduid als hoofdwaterweg. 
 

2.2.3.3 Planningsprocessen in stedelijke gebieden en in het buitengebied 

Het RSV formuleert een algemene beleidsvisie en vraagt deze voor specifieke gebieden te 
verfijnen. Dit gebeurt in planningsprocessen waarbij, samen met de betrokken overheden en 
actoren, actieprogramma’s worden uitgewerkt voor bepaalde gebieden. De planningsprocessen 
volgen uit één van de vier invalshoeken van het RSV.  
 
Het RSV bevat een lijst van 57 stedelijke gebieden waar een stedelijk beleid gevoerd moet 
worden. Voor 13 van deze steden (de zgn. centrumsteden) valt het uitstippelen van dit beleid 
onder de bevoegdheid van het Gewest. Voor de overige steden zijn de provincies bevoegd. 
 
Het beleid voor het buitengebied concentreert het wonen en werken in de kernen, het vrijwaren 
van de open ruimte waarbij landbouw, natuur en bos maximale kansen krijgen. Binnen het 
buitengebied zijn en blijven verschillende functies en activiteiten aanwezig. Landbouw, natuur 
en bos, wonen en werken zijn structuurbepalende functies. Andere functies en activiteiten 
komen in bepaalde gebieden van het buitengebied wel voor als hoofdfunctie, maar zijn niet 
structuurbepalend voor het gehele buitengebied. Dit zijn de recreatieve en toeristische 
activiteiten, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, ontginningen en waterwinning. 
 
De gewenste natuur- en bosstructuur werd opgemaakt door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek in samenwerking met betrokken administraties. Deze kaart geeft op een 
gedetailleerde en goed onderbouwde wijze een ruimtelijk gedifferentieerde visie weer voor 
natuur en bos in Vlaanderen. Dit document moet na afweging met de gewenste agrarische 
structuur (GAS) leiden tot een evenwichtige inrichting en beheer van het buitengebied via de 
afbakening van het VEN en IVON. Het moet ook toelaten dat weloverwogen prioriteiten kunnen 
worden vastgelegd voor het bekomen van de doelstellingen in het RSV.  
 
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur uit te voeren in twee fasen. 
 
Fase 1: de werkwijze omvat twee sporen 
 Binnen een eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in 

ontwikkeling afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het 
gaat om gebieden binnen de prioriteitenkaart natuur en bos, die niet gevraagd worden in de 
gewenste agrarische structuur (de zgn. consensusgebieden). Volgens deze werkwijze werd 
het VEN 1ste fase op 18 juli 2003 aangeduid door de Vlaamse regering. 

 Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. 
Bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied naar natuurgebied of omgekeerd (binnen 
consensusgebieden) worden gerealiseerd door gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

 
Te Lovendegem is er een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van 
gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Het betreft de RUP “Appensvoorde” 
waardoor 74,8 ha agrarisch gebied met natuurverweving werd afgebakend (kaart 2). De 
definitieve vastlegging gebeurde door de Vlaamse regering op 20 februari 2004 (B.S. 16 april 
2004).  
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Fase 2 
Op 19 juli 2002 besliste de Vlaamse regering te starten met de tweede fase van het 
planningsproces waarbij een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke 
en agrarische structuur wordt uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies. Het proces 
werd meermaals aangepast bij beslissingen en mededelingen van de Vlaamse regering. Op 4 
maart 2005 werd meegedeeld dat het proces zou gebeuren aan de hand van 13 
buitengebiedregio’s. De inhoudelijke elementen voor dit planningsproces zijn: 
 het vormen van een ruimtelijke visie. Een administratieoverschrijdend projectteam wordt 

samengesteld en is verantwoordelijk voor de opmaak van de ruimtelijke visie; 
 overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om een maatschappelijk 

draagvlak te creëren voor de ruimtelijke visie. De lokale besturen en belangenorganisaties 
kunnen vanuit de eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen 
formuleren tot bijsturing van de ruimtelijke visie; 

 het selecteren van actiegebieden waar via gewenste ruimtelijke uitvoeringsplannen 
uitvoering gegeven wordt aan deze ruimtelijke visie door het afbakenen van grote eenheden 
natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling, natuurverwevingsgebieden, 
bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur. 

 
Het Afleidingskanaal van de Leie is gelegen binnen de buitengebiedregio’s ‘Kust-Polders-
Westhoek’, ‘Veldgebied Brugge – Meetjesland’ en ‘Leiestreek’. Voor de regio ‘Kust-Polders-
Westhoek’ en ‘Veldgebied Brugge – Meetjesland’ is een ‘gewenste ruimtelijke structuur en 
programma voor uitvoering’ en een ‘operationeel uitvoeringsprogramma’ uitgewerkt. Voor de 
Leiestreek werd een verkenningsnota, een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en ruimtelijke 
concepten voor de open ruimte, opgesteld (www.ruimtelijkeordening.be).  
 
De buitengebiedregio’s vermelden volgende ruimtelijke concepten voor het Afleidingskanaal van 
de Leie: 
 landschappelijke opwaardering van beekvalleien en kanalen en versterken van de 

verbindende ecologische functie (buitengebiedregio ‘Veldgebied Brugge – Meetjesland’), 
 ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen 

(buitengebiedregio ‘Leiestreek’), 
 ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen met recreatief 

medegebruik (buitengebiedregio ‘Kust-Polders-Westhoek’). 
 

2.2.3.4 Provinciale ruimtelijk structuurplannen  

Op provinciaal niveau worden in de provinciaal ruimtelijk structuurplannen de 
natuurverbindingsgebieden als onderdeel van het IVON en de ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang aangeduid (natuur- en bosgebieden die niet tot het IVON/VEN behoren). De 
gedetailleerde afbakening van deze gebieden vormt een onderdeel van de provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. De visie in de provinciale ruimtelijke structuurplannen op de 
buitengebiedfuncties is ondergeschikt aan de visie van het Vlaams Gewest. In de 
verbindingsgebieden stelt de provincie volgende doelstellingen voorop: 
 natuurverbindingsgebieden zijn gericht op het versterken van de bestaande natuurwaarden 

met het oog op hun verbindingsfunctie, 
 de natuurfunctie wordt bepaald door kleine landschapselementen en kleinere 

natuurgebieden, 
 de natuurfunctie dient verbeterd te worden door herstel, behoud en ontwikkeling van de 

kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden welke de verbinding realiseren 
tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en 
natuurverwevingsgebieden, 

 de uitbreiding van bossen en het behoud van de open ruimte, 
 het garanderen van de basismilieukwaliteit. 
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Bij de aanduiding van de ecologische infrastructuur werden deze gebieden geselecteerd die 
gemeentegrensoverschrijdend zijn of bovenlokale invloed uitoefenen. Dit laatste doet zich onder 
andere voor wanneer een bepaald type landschappelijk en natuurlijk element zeldzaam is of de 
mate waarin het zich op een bepaalde plaats ontwikkeld heeft, zeldzaam is. Andere voorbeelden 
zijn planmatig ontworpen landschappen die door hun aangelegde natuurlijke elementen sterk 
herkenbaar zijn en een structuurbepalende invloed uitoefenen, zoals ontginningspatronen of 
dijken en houtwallen. Het kan ook zijn dat het netwerk van natuurlijke en landschappelijke 
elementen op een bepaalde plaats een zo hoge ecologische kwaliteit heeft, dat een grote 
natuurlijke rijkdom in het gebied kan voorkomen. Typische voorbeelden hiervan zijn de kleinere 
onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, spoorwegbeddingen, kanaalbermen, 
belangrijke waterpartijen,... 
 
Het Afleidingskanaal van de Leie is in de Povinciale structuurplannen (Provincie West-
Vlaanderen, 2002 en Provincie Oost-Vlaanderen, 2004) aangeduid als ecologische infrastructuur 
van bovenlokaal belang met als elementen die de verbinding schragen bloemrijke dijken en 
bomenrijen. 
 
Natuuraandachtzones in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn: 
 omgeving Damse Vaart, 
 Het Leen, 
 Keigat, 
 Broeken - Zeverenbeek, 
 Geuzenhoek (gebied aan Leie-meander t.h.v. zwaaikom Noorderwal), 
 Ooidonk, 
 Vallei van de Leie/Mandelbeek. 

 
Ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang zijn: 
 Kleine reigersbeek, 
 Oude Kale, 
 kanaal Gent-Brugge, 
 de Lieve, 
 Wagemakersbeek, 
 Ede, 
 Leopoldkanaal, 
 Damse Vaart, 
 Zwinnevaart, 
 Isabellavaart. 

 
Verbindingsgebieden in de omgeving van het Afleidingskanaal zijn: 
 Leievallei, 
 Poekebeek, 
 Nevele (verbinding van het Markettebos met de Vinderhoutse bossen), 
 cuesta Ursel-Zomergem (verbinding Drongengoed met Keigat en Het Leen), 
 Meetjesland (verbinding van Drongengoed naar Sint-Laureins via Eeklo), 
 Zuidervaartje, 
 Oostdam-Vuurtorenweide-polders langs Leopoldkanaal. 
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2.2.4 Decreet betreffende het integraal waterbeleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water, die de basis legt voor een gebiedsgericht en geïntegreerd 
waterbeleid, werd in Vlaanderen geïmplementeerd via het decreet integraal waterbeleid van 18 
juli 2003 (B.S. 14 november 2003). 
 
Het basisprincipe van geïntegreerd waterbeleid wordt gedefinieerd in het kader van het concept 
duurzame ontwikkeling. Het decreet bevat volgende doelstellingen (art. 5): 
1. de bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en 

grondwaterlichamen op zo’n wijze dat tegen uiterlijk 22 december 2015 (datum via 
Kaderrichtlijn Water) een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt. 

2. het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater.  
3. het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater, onder meer 

door een duurzame watervoorziening en watergebruik. 
4. het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van 

rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van waterrijke 
gebieden. Deze doelstelling kan onder meer worden gehaald door het zoveel mogelijk 
behouden en herstellen van de natuurlijke werking van watersystemen, door het 
ongedaan maken of het beperken van het schadelijk effect van versnippering, door vrije 
vismigratie te verzekeren en door het hanteren van technieken van natuurtechnische 
milieubouw. 

5. het verbeteren en het herstellen van aquatische ecosystemen en van rechtstreeks van 
waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen. 

6. het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat: 
– het hemelwater zoveel mogelijk verdampt of nuttig wordt aangewend of geïnfiltreerd, 

en dat het overtollig hemelwater en effluentwater gescheiden van het afvalwater en bij 
voorkeur op een vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd; 

– verdroging wordt voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt; 
– zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan water, met behoud en herstel van de 

watergebonden functies van de oeverzones en overstromingsgebieden; 
– de risico’s op overstromingen die de veiligheid aantasten van de vergunde of vergund 

geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, 
worden teruggedrongen; 

7. het terugdringen van landerosie en van de aanvoer van sedimenten naar de 
oppervlaktewaterlichamen, en van het door menselijk ingrijpen veroorzaakt transport en 
de afzetting van slib en sediment in het oppervlaktewaterlichaam. 

8. het beheer en het ontwikkelen van waterwegen met het oog op de bevordering van een 
milieuvriendelijker transportmodus van personen en goederen via de waterwegen en het 
realiseren van de inter-modaliteit met de andere vervoersmodi en het bevorderen van de 
internationale verbindingsfunctie ervan. 

9. de integrale afweging van de diverse functies binnen een watersysteem, evenals het 
onderling verband tussen de verschillende functies van het watersysteem. 

10. het bevorderen van de betrokkenheid van de mens met het watersysteem, waaronder de 
verhoging van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen van zachte recreatie. 

 
De beginselen (art. 6) van integraal waterbeleid refereren doorgaans naar internationaal 
erkende milieubeginselen (“standstill”-beginsel, preventiebeginsel, voorzorgsbeginsel, “de 
vervuiler betaalt”-beginsel, bronbeginsel, herstelbeginsel, participatiebeginsel, enz.). Om een 
betere afstemming tussen het waterbeheer en ruimtelijke planning te garanderen, wordt 
overigens bepaald dat watersystemen een medeordenend principe vormen in de ruimtelijke 
ordening. 
 
Een belangrijk instrument van het integraal waterbeleid is de watertoets (art. 8). De watertoets 
is een instrument om de mogelijke schadelijke effecten van plannen, programma’s of 
vergunningsbesluiten op het watersysteem te voorkomen of te beperken. De watertoets geeft 
uitvoering aan het principe van de integratie door de beoordeling van schadelijke effecten van 
handelingen of activiteiten op het watersysteem bij het verlenen van vergunningen. De 
watertoets toetst op alle relevante waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en 
wateroverlast ook chemische en ecologische waterkwaliteit en verdroging). De 
vergunningverlenende overheid dient in geval van schadelijke effecten herstelmaatregelen of 
compenserende voorwaarden op te leggen of de vergunning te weigeren.  
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Er werden bepalingen voorzien met betrekking tot de aanduiding en het beheer van oeverzones 
(art. 9-10). 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:  
 elke vorm van bemesting is verboden met uitzondering van bemesting door rechtstreekse 

uitscheiding bij begrazing. Indien de oeverzone enkel de taluds omvat, is elke vorm van 
bemesting, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing 
verboden binnen: a) vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van het 
oppervlaktewaterlichaam, b) tien meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud 
van het oppervlaktewaterlichaam in het VEN, c) tien meter landinwaarts vanaf de bovenste 
rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam indien een helling grenst aan het 
oppervlaktewaterlichaam; 

 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; 

 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. 

 
Ander instrumenten vormen de onteigening, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de 
vergoedingsplicht (afdeling 3 in hoofdstuk III). Voor de verwerving van onroerende goederen 
kan het Vlaamse Gewest overgaan tot een onteigening ten algemenen nutte. Het Vlaamse 
Gewest heeft een recht van voorkoop bij verkoop van onroerende goederen die geheel of 
gedeeltelijk zijn gelegen in afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones. Het recht van 
voorkoop kan worden uitgeoefend vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het 
stroomgebiedbeheerplan, het bekkenbeheerplan of het deelbekkenbeheerplan waarin de 
oeverzones en overstromingsgebieden worden afgebakend. De eigenaar van een onroerend 
goed kan van het Vlaamse Gewest de verwerving daarvan eisen indien hij aantoont dat, ten 
gevolge van de afbakening van een oeverzone of overstromingsgebied waarbinnen dit 
onroerend goed is gelegen, de waardevermindering van zijn onroerend goed ernstig is of de 
leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt. Indien een 
onroerend goed wordt gebruikt dat binnen een afgebakend overstromingsgebied ligt, kan van 
het Vlaamse Gewest een vergoeding worden gevraagd in de mate dat, ten gevolge van het 
actief inschakelen ervan door de overheid in de waterbeheersing, inkomstenverlies kan worden 
aangetoond. 
 
Het decreet maakt komaf met een administratieve versnippering van het waterbeheer. Zo wordt 
de basis gelegd voor een geografische indeling van watersystemen op verschillende 
schaalniveaus, met name in stroomgebieden, stroomgebiedsdistricten, bekkens en deelbekkens 
(hoofdstuk IV).  
 
De Vlaamse regering stelt een Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, afgekort CIW, in 
(art. 25). De CIW is multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend samengesteld. De CIW 
staat op het niveau van het Vlaamse Gewest in voor de voorbereiding, de planning, de controle 
en de opvolging van het integraal waterbeleid, waakt over de uniforme aanpak van de 
bekkenwerking en is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse regering 
inzake integraal waterbeleid. 
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Op het bekkenniveau wordt per bekken een bekkenbestuur en bekkenraad opgericht (art. 26). 
De taak van dit bekkenbestuur omvat ondermeer de opstelling van een bekkenbeheerplan, een 
bekkenvoortgangsrapport vast te stellen en de afstemming van de relevante 
deelbekkenbeheerplannen met het bekkenbeheerplan te onderzoeken.  
 
Op deelbekkenniveau wordt een waterschap opgericht (art. 30). Taken van dit waterschap, 
waartoe ook openbare diensten, provincie en gemeenten kunnen behoren, zijn o.m.: 
 het beheer van de onbevaarbare waterlopen; 
 het beheer van het water voor menselijke aanwending (excl. drinkwater); 
 het beheer en exploitatie van openbare rioleringen en kleinschalige 

waterzuiveringssystemen; 
 het beheer van de ondiepe grondwatercyclus (voor zover er geen effect is op andere cycli). 

 
De voorbereiding en opvolging van het duurzaam waterbeleid gebeurd door de 
waterbeleidsnota, stroomgebiedbeheerplannen, bekkenbeheerplannen, deelbekkenbeheer-
plannen en bekkenvoortgangsrapporten (hoofdstuk VI). De waterbeleidsnota legt de 
krachtlijnen vast van de visie van de Vlaamse regering op het integraal waterbeleid voor het 
Vlaamse Gewest in zijn geheel en per stroomgebied afzonderlijk. De Vlaamse regering stelt voor 
elk stroomgebiedsdistrict een stroomgebiedbeheerplan vast welke uiterlijk tegen 22 december 
2009 voor het eerst wordt vastgesteld en bekendgemaakt. Het bekkenbeheerplan en 
deelbekkenbeheerplan bepalen het integraal waterbeleid voor het desbetreffende bekken en 
deelbekken. De beheerplannen werden vastgesteld door het besluit van de Vlaamse Regering 
van 30 januari 2009. Tenminste om de 6 jaar dienen ze getoetst en zo nodig herzien te worden. 
Het zijn beleidsplan die tevens de voorgenomen acties, maatregelen, middelen en termijnen 
bepalen om de doelstellingen ervan te bereiken. Bestaande of momenteel uit te werken plannen 
op lokaal niveau (bv. gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen of waterhuishoudingsplannen) 
kunnen worden gebruikt als bouwstenen voor de deelbekkenbeheerplannen. Het jaarlijks 
bekkenvoortgangsrapport beoogt in de eerste plaats de rapportering over de uitgevoerde 
elementen van het bekkenbeheerplan en de opgave van de nog te verrichten activiteiten. 
 
Een eerste uitvoeringsbesluit werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 9 september 
2006. Met dit besluit wordt voorzien in de geografische indeling van watersystemen door de 
afbakening van de stroomgebiedsdistricten, stroomgebieden, bekkens en deelbekkens binnen 
het Vlaams Gewest. Daarnaast voorziet het in de formele oprichting van de overlegstructuren 
op de verschillende niveaus: 
 de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) op het Vlaamse niveau, 
 de bekkensecretariaten, de bekkenbesturen en de bekkenraden op het bekkenniveau en 
 de waterschappen op het deelbekkenniveau. 

 
Het Afleidingskanaal van de Leie maakt deel uit van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde 
en de stroomgebieden Schelde en Brugse Polders. Het Leiebekken, het bekken van de Gentse 
Kanalen en het bekken van de Brugse Polders zijn relevant voor het Afleidingskanaal. Er zijn 4 
waterschappen actief langs het Afleidingskanaal: Zwinstreek, Damse Polder - Sint-
Trudoledeken, Brugse Polders Oost, Burggravenstroom en Poekebeek en Oude Kale (kaart 6). 
 
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit over de watertoets definitief 
goed (B.S. 31 oktober 2006). Dit besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, 
die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Meer 
informatie over de watertoets is terug te vinden op de website www.watertoets.be. 
 
Op 24 juli 2009 keurde de Vlaamse Regering het besluit dat uitvoering geeft aan een aantal 
instrumenten van het decreet Integraal Waterbeleid, nl. de onteigening ten algemene nutte, het 
recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht, goed. 
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2.2.5 Wetten betreffende Wateringen en Polders 

De wet betreffende de Wateringen (5 juli 1956, B.S. 5 augustus 1956) en de wet betreffende de 
Polders (3 juni 1957, B.S. 21 juni 1957) bepalen de inrichting, afbakening en de werking van de 
Wateringen en de Polders. 
 
Polders en Wateringen zullen samen met gemeenten, provincie en bevoegde overheidsdiensten 
in een waterschap (een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid) zetelen, dat 
instaat voor het integraal waterbeheer van een of meer deelbekkens. 
 
In de omgeving van het Afleidingskanaal komen volgende polders en wateringen voor (kaart 6): 
 watering Oude Kale en Meirebeek, 
 watering Zomergem-Lovendegem, 
 watering van de Wagemakersstroom, 
 watering de Burggraevenstroom, 
 Slependammepolders, 
 Polder van Maldegem, 
 Damse polder, 
 Zwinpolder. 

 

2.2.6 Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen 

De wet van 28 december 1967 (B.S. 15 februari 1968) betreffende de onbevaarbare waterlopen 
werd door het Vlaams Gewest aangevuld door het decreet van 21 april 1983 (B.S. 15 juli 1983) 
houdende de ruiming van onbevaarbare waterlopen. 
 
De wet onderscheidt drie categorieën onbevaarbare waterlopen (art. 2): 
 eerste categorie: omvat de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen, stroomafwaarts van 

het punt waar hun waterbekken ten minste 5.000 ha bedraagt. Het onderhoud is ten laste 
van de Vlaamse overheid; 

 tweede categorie: zijn de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan die noch in de eerste, 
noch in de derde categorie gerangschikt zijn. De provincie is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van deze categorie van waterlopen;   

 derde categorie: zijn de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan, stroomafwaarts van 
het punt waar hun waterbekken ten minste 100 ha bedraagt (= punt van oorsprong), zolang 
ze de grens niet hebben bereikt van de gemeente waar die oorsprong zich bevindt, of 
waterlopen met een waterbekken van geen 100 ha maar waarvan het debiet abnormaal 
verzwaard wordt of waterlopen waarvan het water met afvalwater is verontreinigd. De derde 
categorie wordt onderhouden door de gemeenten. 

 
Kaart 6 geeft de verschillende categorieën aan voor de waterlopen in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie. 
 

2.2.7 Beheerovereenkomsten 

Landbouwers kunnen voor een periode van vijf jaar een vrijwillige beheerovereenkomst 
afsluiten met de Vlaamse overheid. In ruil voor het uitvoeren van een aantal maatregelen en 
het naleven van bepaalde voorwaarden krijgt de beheerder jaarlijks een vergoeding. Belangrijke 
regelgeving in het kader van beheerovereenkomsten is het besluit van de Vlaamse regering van 
21 oktober 2005 (B.S. 10 januari 2006) en het ministerieel besluit van 21 oktober 2005 (B.S. 
13 februari 2006) betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de EG-
Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling. 
 
Op 6 juni 2008 (B.S. 26 juni 2008) keurde de Vlaamse regering het besluit betreffende het 
sluiten van beheerovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen. Op 11 juni 2008 werd 
het ministerieel besluit voor het sluiten van deze beheerovereenkomsten goedgekeurd (B.S. 26 
juni 2008). 
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De beheerovereenkomsten worden ingedeeld volgens 6 doelstellingen (www.vlm.be):  
 het perceelrandenbeheer, 
 het onderhoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen, 
 de erosiebestrijding, 
 verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, 
 de bescherming van bedreigde soorten (akkervogels, weidevogels, hamsters), 
 het botanisch beheer van graslanden en akkers. 

 
De beheerovereenkomst perceelrandenbeheer kan toegekend worden wanneer perceelsranden 
(van minstens 3 m breedte) niet worden behandeld met bestrijdingsmiddelen, niet worden 
bemest, er geen grondbewerkingen worden uitgevoerd en waarbij eventueel de maaidatum 
wordt uitgesteld. 
 
De beheerovereenkomst kleine landschapselementen kan worden verleend bij 
 de aanplant en onderhoud van een nieuwe haag, heg, houtkant of houtwal, 
 het onderhoud van een bestaande haag, heg, houtkant of houtwal, 
 de (her)aanleg en het periodiek onderhoud van een nieuwe of het onderhoud van een 

bestaande poel. 
 
De beheerovereenkomst erosiebestrijding kan worden gegeven bij maatregelen die de gevolgen 
van erosie verzachten (zoals grasbufferstroken, grasgangen, aarden dammen en erosiepoelen) 
of bij maatregelen die erosie aan de bron aanpakken (zoals niet kerende bodembewerking 
en directe inzaai). 
 
De beheerovereenkomst verminderde bemesting voor een betere waterkwaliteit kan worden 
verleend bij de vrijwillig beperking van de hoeveelheid dierlijke mest tot maximaal 140N per ha 
per jaar of door het gebruik van stikstof met minstens 30% te verlagen ten opzichte van de 
bemestingsnormen van het mestdecreet. 
 
De beheerovereenkomst akkervogels is te verkrijgen wanneer maatregelen worden genomen 
om het voedselaanbod te vergroten (insecten en zaden in de zomer, granen in de winter) en 
door meer nestgelegenheid en dekking te creëren. Dit kan via gemengde grasstroken, 
vogelvoedselgewassen, leeuwerikvlakjes, faunaranden, winterstoppels of graanranden. 
 
De beheerovereenkomst weidevogels kan worden afgesloten wanneer: 
 later wordt gemaaid of beweid zodat het broedsucces en de overlevingskansen van de 

kuikens worden verhoogd, 
 akkerland wordt omgezet in grasland waardoor de kwaliteit van de leefgebieden verbetert, 
 nestbeschermers worden geplaatst, 
 vluchtstroken worden aangelegd. 

 
Beheerovereenkomsten om hamsters te beschermen worden alleen toegepast in gebieden waar 
nu nog hamsterpopulaties leven (Limburg en Vlaams-Brabant). 
 
Een beheerovereenkomst botanisch beheer kan worden verleend bij graslanden wanneer: 
 niet wordt bemest en geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, 
 de maai- of beweidingsdatum worden uitgesteld, 
 de natuurlijke grassen alle kansen krijgen om te overleven tussen de productieve soorten. 

Of wanneer op akkers: 
 minder wordt bemest, 
 met toepassing van vruchtwisseling, 
 en wanneer akkerkruiden ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 

 
In Vlaanderen is nood aan monitoring om de natuurrealisaties en de ecologische effectiviteit van 
de beheerovereenkomsten in het agrarisch gebied na te gaan (Hens, 2007). Tevens is het 
wenselijk om een koppeling naar hydrologie te maken, vermits anders de beoogde doelstelling 
vaak teniet kan gedaan worden door verdroging van het gebied. 
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In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn enkel in het westelijk gedeelte zones 
aangeduid die voor een beheerovereenkomst weidevogelbeheer in aanmerking komen (kaart 4), 
met name zones te Ramskapelle, Oostkerke, Damme, Dudzele en Moerkerke.  
 
Verschillende gebieden in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie komen in 
aanmerking voor een beheerovereenkomst botanisch beheer (kaart 4): gebieden rond de Leie 
(ten Z van Brielmeersen), Leiemeander Grammene, Nevels Vaardeken, Poekebeek, Kalebeek en 
Merebeek; gebieden te Durmen, Ronsele, Oostwinkel, Adegem, Waarschoot, Damme, Dudzele, 
Oostkerke en Ramskapelle.   
 
Ten zuiden van Sint-Laureins en te Lapscheure liggen zoekzones voor akkervogelbeheer (kaart 
4). In zoekzones wordt met projecten gewerkt waarbij minstens over 8% van het oppervlak van 
de zone akkervogelvriendelijke maatregelen worden genomen. 
 

2.2.8 Jachtdecreet 

De jacht in Vlaanderen wordt geregeld door het jachtdecreet van 24 juli 1991 (B.S. 7 september 
1991) en een vijfjaarlijks besluit van de Vlaamse regering betreffende de jacht in het Vlaamse 
Gewest. De bedoeling van het jachtdecreet is in de eerste plaats gericht op het afstemmen van 
de belangen van landbouwers en jagers. Het decreet beoogt het “verstandelijk gebruik” van 
wildsoorten en hun leefgebieden. Verder regelt het decreet de mogelijkheid om 
wildbeheereenheden op te richten. 
 
De Vlaamse regering heeft op 30 mei 2008 het jachtopeningsbesluit voor de periode van 1 juli 
2008 tot 30 juli 2013 goedgekeurd. Het bepaalt op welke dieren de komende vijf jaar mag 
worden gejaagd, in welke perioden dat mag gebeuren en welke voorwaarden er gelden.  
 
Dit decreet is enkel van toepassing op soorten die behoren tot het jachtwild (grofwild, kleinwild, 
waterwild en overig wild) waarvan voor sommige soorten die een beschermend statuut hebben 
de jacht “niet geopend is” (heropening blijft juridisch mogelijk) zoals Bunzing, Boommarter, 
Hermelijn, Steenmarter, Wezel. Ook voor een aantal vogelsoorten die werden opgenomen onder 
“waterwild” en tevens zijn opgenomen in de conventie van Bonn (beschermende maatregelen) 
zoals Bokje, Goudplevier, Krakeend, Kuifeend, Kleine rietgans, Kolgans, Kuifeend, Pijlstaart, 
Rietgans, Toppereend, Waterhoen, Watersnip, Wintertaling en Zomertaling is de jacht “niet 
geopend”. Met het huidige besluit is de jacht op waterwild jaarlijks geopend op Wilde eend, 
Grauwe gans, Canadese gans en Smient. De jacht op kleinwild is geopend voor Patrijs, Fazant 
en Haas. De jacht op grofwild is geopend op Edelhert, Damhert, Moeflon, Wild zwijn en Ree. De 
jacht op overig wild is geopend op Vos, Konijn en Houtduif. In het kader van de bestrijding 
bestaat er de mogelijkheid om soorten waarvoor de jacht niet is geopend te bejagen.  
 
Het jachtvoorwaardenbesluit (goedgekeurd op 30 mei 2008) bepaalt o.a. onder welke 
klimatologische omstandigheden, op welke locaties en wanneer er mag gejaagd worden en 
welke jachtmethoden en jachtmiddelen verboden of toegelaten zijn. Dit besluit regelt tevens de 
voorwaarden voor zondagjacht en bijzondere bejaging in geval van schade of 
schadevoorkoming. 
 

2.2.9  Wet op de riviervisserij 

Deze wet (1 juli 1954, B.S. 29 juli 1954 en laatste aanpassingen van 23 december 2005 (B.S. 
11 januari 2006) en 7 maart 2008 (B.S. 21 mei 2008)) is enkel van toepassing op de openbare 
viswaters en waterlopen waarvan het beheer is toevertrouwd aan het gewest. In de openbare 
viswaters mag iedereen vissen die een door de overheid afgeleverde vergunning (visverlof) in 
zijn bezit heeft. De wetgeving regelt het tijdstip, de viswijze en het gebruik van vistuigen.  
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Het uitvoeringsbesluit van 20 mei 1992 (B.S. 4 september 1992 en verschillende wijzigingen) 
beschrijft een verbod van vissen naar elke soort vis - Paling uitgezonderd - gedurende de 
paaitijd, en meer bepaald: van 1 oktober tot en met 31 mei voor zalmachtigen en Barbeel; van 
1 januari tot en met 31 mei voor Snoek; van 16 april tot en met 31 mei voor alle andere 
vissoorten (art. 13). Het is bovendien verboden te vissen van 16 april tot en met 31 mei in alle 
kanalen, waterlopen en gedeelten daarvan. Bijkomend kan een visverbod gelden in bepaalde 
aangeduide zones tussen 1 juni en 15 juli en tussen 1 oktober en 15 juli ter bescherming van 
paaiende en pas uitgezette vis (art. 14). Het is verboden te vissen van twee uur na 
zonsondergang tot twee uur vóór zonsopgang (art. 16). Uitzondering op art. 13, 14 en 16 zijn 
de wateren vermeld in bijlage 3 van het besluit. 
 
Er geldt een compleet vangstverbod voor volgende soorten: Beekprik, Bermpje, Bittervoorn, 
Grote en Kleine modderkruiper, Kwabaal, Rivierdonderpad, Rivierprik, Steur, Zalm, Zeeforel, 
Zeeprik, Vlagzalm, Fint, Elft, Houting, Vetje, Gestippelde alver, Grote marene en inlandse kreeft 
(art. 15). In het kader van het Verdrag van Bern moet hieraan nog Roofblei worden 
toegevoegd. De lengten waaronder sommige vissen niet mogen gevist worden en onmiddellijk 
en voorzichtig in het water van herkomst moeten worden vrijgelaten, zijn: 15 cm voor 
Blankvoorn, Rietvoorn; 25 cm voor Serpeling, Beekforel, Winde, Zeelt, Kopvoorn, Paling; 30 cm 
voor Karper, Sneep; 40 cm voor Barbeel, Snoekbaars; 45 cm voor Snoek (art. 41). 
 
Het is te allen tijde verboden op de volgende plaatsen te vissen: 
 in de gedeelten van de niet-bevaarbare noch vlotbare waterlopen, die onder bosbeheer 

staande bossen doorkruisen: 
 in sluizen; 
 op minder dan 50 m boven en 50 m beneden de stuwen die van vistrappen voorzien zijn; 
 in de buurt van elke stuw, sluis, verlaat, gat, schuif, watertoevoer en monding van een 

zijrivier waarvoor een gebied van visverbod ter plaatse aangeduid; 
 in de jachthavens, dokken en ligplaatsen (art. 18). 

 
De visfuik en de schietfuik zijn enkel toegelaten in een gedeelte van de Schelde (art. 36). 
 

2.2.10 Bescherming van landschappen, monumenten, stads- en 
dorpgezichten. 

2.2.10.1 Landschapsatlas 

De landschapsatlas is een inventaris van waardevolle landschappen van Vlaanderen. De 
landschapsatlas is een onmisbaar instrument bij de bescherming van landschappen. Ook de 
gevolgen van ruimtelijke ingrepen in het landschap kunnen met behulp van de landschapsatlas 
voortaan beter worden ingeschat. Volgende begrippen werden gedefinieerd (Hofkens & Roosens, 
2001): 
 relictzones zijn gebieden van wisselende oppervlakte met een grote dichtheid aan punt- of 

lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones waarin de connectiviteit tussen de 
waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. 
In deze zones zijn de landschappelijke structuren van bewoning, wegen, kavels of 
perceelsbeplanting van de traditionele landschappen op een herkenbare manier bewaard 
gebleven. Ze zijn bijgevolg rijk aan erfgoedwaarden en bezitten een relatief hoge 
landschappelijke gaafheid; 

 ankerplaatsen zijn waardevolle landschappen waar complexen bewaard zijn van gevarieerde 
erfgoedelementen (punt- of lijnelementen) die een genetische samenhang vertonen, d.w.z. 
ofwel én een ensemble vormen én gaaf zijn én representatief zijn ofwel uniek zijn. Dit zijn de 
landschappen van Vlaams belang die, vooral vanuit fysisch-geografisch, cultuurhistorisch en 
esthetisch gezichtspunt, beschermenswaardig zijn; 

 lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager zijn van een 
cultuurhistorische betekenis; 

 puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke omgeving. Dit zijn niet 
alleen bouwkundige elementen, maar ook alle bijzondere landschapselementen.  
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De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen geeft de regionale 
verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen in hun situatie van voor de 
grote veranderingen vanaf de 18de eeuw. De indeling steunt op zowel fysische en natuurlijke 
kenmerken zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken zoals 
bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype.  
 
Het Afleidingskanaal van de Leie is als lijnrelict aangegeven in de landschapsatlas. De 
relictzones, ankerplaatsen en traditionele landschappen in de omgeving van het Afleidingskanaal 
van de Leie zijn weergegeven op kaart 7. 
 
Ankerplaatsen in de omgeving van het Afleidingskanaal (kaart 7) zijn: 
 een deel van de vallei van de Toeristische Leie, 
 een deel van de vallei van de Zeverenbeek, 
 een gebied tussen de Oude Kale en de Merebeek, 
 het gebied rond Het Leen, 
 het gebied rond de Damse Vaart. 

 

2.2.10.2 Juridisch kader 

Het landschapsbeleid werd geregeld door de wet van 7 augustus 1931 en is vervangen door het 
decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996. Het decreet houdende maatregelen 
tot behoud van erfgoedlandschappen van 13 februari 2004 voegt een nieuw hoofdstuk toe aan 
het decreet betreffende de landschapszorg en betekent een belangrijke stap naar een vernieuwd 
landschapsbeleid. Een tweede spoor m.b.t. het beschermen van de landschappen wordt immers 
mogelijk. Naast de klassieke bescherming als landschap kunnen erfgoedlandschappen 
aangeduid worden in de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
Een landschap is een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing en 
een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang het resultaat zijn 
van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen (art. 3). Een landschap dat 
van algemeen belang is wegens zijn natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of 
sociaal-culturele waarde, kan worden beschermd met inbegrip van een overgangszone die deze 
waarden van het landschap ondersteunt (art. 5). Onder dit beschermingstatuut vallen ook de 
“historisch permanente graslanden”. Een historisch permanent grasland wordt gedefinieerd als 
een grasland gekenmerkt door het langdurig gebruik als graasweide, hooiland, wisselweide 
ofwel met cultuurhistorische waarde ofwel met een soortenrijke vegetatie van kruiden en 
grassoorten waarbij het milieu meestal wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van greppels, 
sloten, poelen, een uitgesproken microreliëf, bronnen en kwelzones (art. 3). Scheuren van een 
dergelijk grasland kan door deze bepaling worden verboden.  
 
De eigenaars, pachtwethouders, opstalhouders en vruchtgebruikers van een voorlopig of 
definitief beschermd landschap zijn verplicht door de nodige onderhoud- en 
instandhoudingsmaatregelen het in goede staat te houden, niet te ontsieren of te beschadigen 
(art. 14). Hieronder vallen o.a. (art. 4 in het besluit Vlaamse regering van 3 juni 1997): 
 het in stand houden van houtige begroeiingen, 
 het onderhouden en in stand houden van lijn- en puntvormige kleine landschapselementen 

zoals, poelen, houtkanten, houtwallen, bomen, bomenrijen en hagen, 
 het onderhouden en in stand houden van grasland, schraalland en heide, 
 het onderhouden en in stand houden van aarden wallen, dijken, waterpartijen grachten en 

greppels voor zover deze bepalend zijn voor de waarden van het landschap. 
 
Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de ankerplaatsen, de meest waardevolle landschappen 
van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende erfgoedelementen (naast landschappelijke 
ook monumentale of archeologische) voorkomt. De aanduiding van ankerplaatsen gebeurt in 2 
stappen: een voorlopige en een definitieve aanduiding. De aanduiding van ankerplaatsen op 
zich heeft geen rechtsgevolgen voor de burger. Na de definitieve aanduiding zijn er wel 
rechtsgevolgen voor de administratieve overheden. 
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De aanduiding van de ankerplaatsen heeft tot doel de landschappelijke waarden en 
landschappelijke kenmerken van deze landschappen mee te laten spelen in het afwegingskader 
bij het opstellen van die ruimtelijke uitvoeringsplannen die geheel of gedeeltelijk in 
ankerplaatsen gelegen zijn. Bij de opmaak van een dergelijk RUP, worden de 
landschapswaarden en –kenmerken doorvertaald in stedenbouwkundige voorschriften. Vanaf de 
opname in de ruimtelijke uitvoeringsplannen worden de ankerplaatsen erfgoedlandschappen 
genoemd.  
 
Niet onbelangrijk is dat de klassieke maatregelen inzake het beheer van beschermde 
landschappen (oprichting van een beheerscommissie, opstellen van een beheersplan, verlenen 
van een onderhoud- en landschapspremie) ook van toepassing worden voor 
erfgoedlandschappen.  
 
Een landschapstoets is voorzien in de wetgeving via: 
 art. 26 van het decreet van de landschapszorg: de administratieve overheid moet in al haar 

beslissingen die een ankerplaats nadelig kunnen beïnvloeden (1) voorkomen dat vermijdbare 
schade aan een typisch landschapskenmerk wordt veroorzaakt of (2) door schadebeperkende 
maatregelen te nemen, de betekenisvolle schade die aan de ankerplaats wordt aangebracht 
zo veel mogelijk beperken, en indien dit niet mogelijk is, te herstellen en te compenseren; 

 art. 29 van het decreet van de erfgoedlandschappen: de administratieve overheid mag geen 
werkzaamheden en handelingen ondernemen, noch toestemming of vergunning verlenen 
voor een activiteit die een erfgoedlandschap geheel of gedeeltelijk kan vernietigen of die een 
betekenisvolle schade kan veroorzaken aan de waarden en de typische 
landschapskenmerken ervan. 

 
De ankerplaats ‘Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse bossen en Slindonk’ te Nevele, 
Lovendegem en Gent werd definitief aangeduid door het ministerieel besluit van 25 juli 2008 
(B.S. 1 september 2008) en is aangegeven op kaart 4a. 
  
In Vlaanderen kunnen waardevolle monumenten en stads- of dorpsgezichten beschermd 
worden. De juridische basis hiervoor is te vinden in het decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten.  
 
Een stads- of dorpsgezicht wordt gedefinieerd als een groepering van één of meer monumenten 
en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen zoals beplantingen, waterlopen, 
bruggen, wegen, straten en pleinen, die omwille van hun artistieke, wetenschappelijke of 
sociaal-culturele waarde van algemeen belang is. Een monument is een onroerend goed, werk 
van de mens of van de natuur of van beide, dat van algemeen belang is omwille van zijn 
artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel- archeologische of andere 
sociaal-culturele waarde. 
 
In de omgeving van het Afleidingskanaal komen ondermeer volgende beschermde landschappen 
en dorpsgezichten voor (kaart 4): 
 een gebied (Blekerij) in de vallei van de Zeverenbeek, 
 een paar gebieden langs de Poekebeek net voor de uitmonding in het Afleidingskanaal, 
 een gebied in het centrum van Merendree, 
 kasteel van Velde (Merendree), 
 een gebied in het centrum van Zomergem, 
 het kasteelpark in het centrum van Moerkerke, 
 gebied rond de Rietgeule en Zevengemete (Lapscheure), 
 een gebied rond het centrum van Damme. 
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2.2.11 Ruilverkavelingen 

De regelgeving voor ruilverkavelingen wordt vooral geregeld door de wet van 22 juli 1970 (B.S. 
2 september 1970) en gewijzigd en aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 (B.S. 22 
september 1978). 
 
Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied. Hiermee 
wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo 
dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen. Ruilverkaveling bevordert zo de rendabele en 
duurzame landbouwuitbating. 
 
Aanvankelijk richtte ruilverkaveling zich enkel op de verbetering van de externe 
landbouwstructuren (‘oude stijl’). De ruilverkaveling is ondertussen uitgegroeid tot een 
instrument dat streeft naar een integratie van de diverse functies van het agrarische gebied. De 
ruilverkaveling ‘nieuwe stijl’ heeft naast maatregelen voor landbouw ook aandacht voor 
landschap, archeologie, recreatie, waterbeheersing, behoud en versterking van de 
natuurwaarden. 
 
Kaart 8 toont de ruilverkavelingen in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. Er 
liggen verschillende ruilverkavelingen ‘oude stijl’: Machelen, Meigem, Vosselare, Zomergem, 
Adegem, Maldegem, Eeklo en Westkapelle. Er is één ruilverkaveling ‘nieuwe stijl’: Wontergem. 
 

2.2.12 Landinrichtingsprojecten 

De regelgeving voor landinrichting is aangegeven in hoofdstuk VII van het decreet van 21 
december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij (B.S. 29 december 
1988). 
 
Een landinrichtingsproject beoogt de geïntegreerde aanpak van drinkwaterwinning, 
waterbeheersing, landschapsbehoud, natuurbehoud, landbouw, industrie, recreatie, 
wegenaanleg en ontginning.  
 
In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie bevinden zich de projectgebieden van 
twee landinrichtingsprojecten: het landinrichtingsproject ‘Leie en Schelde’ en het 
landinrichtingsproject ’Brugse Veldzone’ (kaart 8).  
 
Het eindvoorstel van het richtplan voor het landinrichtingsproject ‘Leie en Schelde’ werd door de 
Vlaamse regering goedgekeurd op 30 juni 1998. Het gebied van dit landinrichtingsproject 
beslaat het grondgebied van 13 gemeenten: Gent, Lovendegem, Nevele, Deinze, Sint-Martens-
Latem, De Pinte, Merelbeke, Nazareth, Kruishoutem, Zingem, Gavere, Zwalm en Oudenaarde. 
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ruim 23.000 ha (www.vlm.be).  
 
In 1999 kreeg de VLM van de minister de opdracht een voorstudie op te maken voor het 
landinrichtingsproject ‘Brugse Veldzone’. In 2001 werden 10 studies uitgevoerd ter 
ondersteuning van de opmaak van het richtplan. In 2005 gaf de minister de opdracht om een 
planprogramma op te maken. Het project ‘Brugse Veldzone’ werd opgesplitst in twee delen, nl. 
‘Veldgebied Brugge’ en ‘Landbouwgebied Torhout-Wingene-Tielt’. Het planprogramma voor het 
‘Veldgebied Brugge’ is door de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 september 2007. Het 
projectgebied heeft een totale oppervlakte van zo’n 40.000 ha verspreid over de gemeenten 
Brugge, Oostkamp, Beernem, Zedelgem, Damme, Ruiselede, Wingene, Aalter, Torhout, Jabbeke 
en Knokke. Er zijn 4 inrichtingsprojecten: randstedelijk gebied Brugge, mobiliteitsas Gent-
Brugge-Zeebrugge, veldgebied Jabbeke-Wingene, Bulskampveld (www.vlm.be). 
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In het kader van het landinrichtingsproject ‘Leie en Schelde’ zijn intussen enkele 
inrichtingsplannen opgemaakt. Relevant voor de omgeving van het Afleidingskanaal zijn de 
inrichtingsplannen voor ‘Durmen’ (VLM, 2000a), ‘Kapel ter Durmen en Lembeekstraatje’ (VLM, 
2001), ‘Oude Kale’ (VLM, 2000b) en ‘Slindonk’. Voor het gebied ‘Brugse Veldzone’ zullen vier 
inrichtingsplannen worden uitgewerkt.  
 
Figuur 1-4 tonen de inrichtingsvoorstellen voor de waterplassen Molenmeers, Merendreeput 
(foto 62), Kapel ter Durmen (foto 61) en Lembeekstraatje (foto 60). Enkele belangrijke 
maatregelen die er worden voorgesteld omvatten: het gedeeltelijk opvullen van de waterplas tot 
maximaal 3 m diepte, het creëren van flauwe oevers ter bevordering van oevervegetaties, het 
plaatselijk inrichten van steile taluds (voor Oeverzwaluw en IJsvogel) en het plaatselijk kappen 
van struweel. Ook wordt rekening gehouden met de recreatieve nevenfunctie door het inrichten 
van een wandelpad, ruiterpad, hengelzone en natuurobservatiepunten. 
 
In het inrichtingsplan ‘Oude Kale’ werd een scenario uitgewerkt om overstromingen in de vallei 
van de Oude Kale toe te laten. De VMW wenst gedurende de innameperiode ter hoogte van het 
pompstation te Vinderhoute de beschikking te hebben over 2 m³/s (te leveren door enerzijds 
Oude Kale en de Meirebeek, anderzijds de Poekebeek). Rekening houdend met het eigen debiet 
van de Meirebeek (0,3 m³/s) en de Oude Kale (0,2 m³/s) betekent dit een maximaal gewenst 
debiet van 1,5 m³/s vanuit de Poekebeek. Uit de afvoergegevens van de Poekebeek ter hoogte 
van het Afleidingskanaal van de Leie over de periode 1984-1997 blijkt dat een gemiddeld 
dagdebiet van 1,5 m³/s, jaarlijks gemiddeld 55 dagen voorkomt in de periode van oktober tot 
april. De Oude Kale kan een debiet van 1,7 m³/s niet aan; tegenwoordig bedraagt de 
afvoercapaciteit 1,4 m³/s. Ruimings-, verbredings- of verdiepingswerken zijn in dit gebied uit 
ecologische en landschappelijke hoek niet gewenst. Het door de VMW gewenste debiet van 1,7 
m³/s voor de Oude Kale zal de vallei vernatten. Via modellering werd geschat dat 1,7 ha 
effectief onder water zal komen te staan; op 6,1 ha komt het water ongeveer tot aan het 
maaiveld (plas-dras situatie); op 19,6 ha staat de grondwatertafel tussen 0 en 10 cm onder het 
maaiveld; en bij zo’n 97 ha staat de grondwatertafel op minder dan 50 cm van het maaiveld. 
Vernatting zal zich dus volgens het model beperken tot de fysische valleigronden; de 
aangrenzende koutergebieden worden niet beïnvloed. 
 
Andere belangrijke maatregelen voor de vallei die worden voorgesteld door het inrichtingsplan 
‘Oude Kale’ zijn: het inrichten en natuurvriendelijk beheren van een 5 m brede bufferstroken 
langs de beek, het aanplanten van houtkanten en (knot)bomen, het plaatselijk kappen van 
populieren met vervanging door inheemse soorten en het inrichten van fiets- en wandelpaden. 
 
In het kader van het landinrichtingsproject ‘Durmen’ werd in de winter van 2001-2002 een 
paddentunnel aangelegd, samen met een permanente afsluiting over een afstand van ongeveer 
150 meter. Bovendien werd een houtkant met vooral Eénstijlige meidoorn aangeplant, enkele 
veedrinkpoelen geruimd en een boomgaard uitgebreid en heringericht. In het voorjaar van 2005 
werden wilgen aangeplant in de W&Z restgrond en werd een extensief landgebruik opgelegd in 
de gebruiksvergunningen (foto 63). In het najaar van 2005 werden de populieren op “het 
eiland” gekapt en vervangen door voornamelijk Zomereik.  
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Figuur 1.  Inrichtingsplan ontginningsgebied “Molenmeers” (VLM, 2000b).  
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Figuur 2.  Inrichtingsplan “Lembeekstraatje” (VLM, 2001). 
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Figuur 3.  Inrichtingsplan “Kapel ter Durmen” (VLM, 2001). 
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Figuur 4.  Inrichtingsplan ontginningsgebied “Merendreeput” (VLM, 2000a). 
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2.2.13 Samenwerkingsovereenkomsten 

De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie 
afsluit met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. Samenwerkingsovereenkomsten liepen 
vanaf 1992 eerst onder de naam van milieuconvenant en sinds 2002 onder de naam 
samenwerkingsovereenkomst. Een laatste overeenkomst was geldig voor de periode 2005-
2007. Een nieuwe samenwerkingsvorm is uitgewerkt voor de periode 2008-2013. 
 
In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken krijgt een gemeente of provincie financiële en 
inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De gemeente of provincie kan - binnen 
zekere marges - zelf kiezen welke onderdelen van de overeenkomst ondertekend worden met 
welke ambitieniveaus.  
 
De doelstelling van het thema natuur in de samenwerkingsvorm 2008-2013 is dat de gemeente 
zich ertoe verbindt een beleid te voeren dat gericht is op de zorgplicht voor de natuur en het 
stopzetten van het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, door 
instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het 
duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten. Op het basisniveau is een opvolging van het 
bermbesluit, het promoten van het gebruik van streekeigen soorten en autochtoon 
plantmateriaal en het aanwenden van de code van goede natuurpraktijk voorzien. Op het 
onderscheidingsniveau dient de gemeente ondermeer: 
 een subsidiereglement uit te werken voor soortbescherming, onderhoud en/of aanleg van 

KLE, streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal, gevelbegroening en/of 
ondersteuning van natuurverenigingen; 

 uitsluitend streekeigen soorten- en indien beschikbaar autochtoon plantmateriaal – aan te 
wenden voor aanplantingen in ten minste landbouw-, natuur-, bosgebied en bufferzones; 

 een inventarisatie op te maken van de aanwezige KLE’s en een actieplan op te stellen voor 
het behoud, het herstel en de aanleg van KLE’s. 

 
De doelstelling van het thema water in de samenwerkingsvorm 2008-2013 luidt “de gemeente 
onderschrijft de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid, zoals 
opgenomen onder artikels 5 en 6 van het decreet integraal waterbeleid en de doelstellingen van 
het pesticidenreductiedecreet en haar uitvoeringsbesluit. De gemeente voert acties uit van het 
deelbekkenbeheerplan, ze voert projecten uit en ondersteunt brongerichte maatregelen zoals 
hergebruik en infiltratie van hemelwater bij haar inwoners”.  
 
De samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 werd door alle gemeentes langs het 
Afleidingskanaal van de Leie ondertekend behalve door Sint-Laureins en Knokke-Heist (tabel 3). 

Tabel 3.  Het intekenniveau bij de samenwerkingsovereenkomsten 2005-2007 en 2008-2013 voor de clusters/thema 
water en natuurlijke entiteiten/natuur bij de verschillende gemeentes langs het Afleidingskanaal van de Leie. 

gemeente intekenniveau 2005-2007 intekenniveau 2008-2013 
 water natuurlijke  

entiteiten 
water natuur 

Deinze 1 1 1 1 
Nevele 1 1 1 1 
Zomergem 1 1 1 1 
Eeklo 2 2 2 2 
Sint-Laureins niet niet niet niet 
Maldegem 2 1 2 1 
Damme 1 niet 1 1 
Brugge 1 1 1 1 
Knokke-Heist niet niet niet niet 
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2.2.14 Decreet houdende vermindering van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaams Gewest 

Door dit decreet (21 december 2001, B.S. 31 januari 2002) is het voor alle openbare diensten 
vanaf 1 januari 2004 verboden om gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen: 
 in de openbare parken en plantsoenen 
 op minder dan 6 m van de waterlopen, vijvers, moerassen of andere oppervlaktewaters; 
 op wegbermen, bermen en andere terreinen van het openbaar domein die deel uitmaken van 

de weg of erbij horen, autosnelwegen, waterwegen en spoorwegen inbegrepen;  
 in natuur- en bosgebieden of kwetsbare gebieden zoals vallei- en brongebieden, zoals 

bedoeld in het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en in het 
bosdecreet; 

 op de terreinen die al dan niet behoren tot het openbaar domein, waarvan een overheid 
eigenaar, vruchtgebruiker, pachter, opstalhouden of huurder is en die voor openbaar nut 
wordt gebruikt. 

 
Op 14 juli 2004 (B.S. 20 september 2004) werd door de Vlaamse regering het besluit houdende 
nadere regels inzake reductieprogramma’s ter vermindering van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaams Gewest goedgekeurd. Het besluit 
geeft regels over een gefaseerd reductieprogramma met indiening van stapsgewijze 
actieprogramma’s. Door een goedgekeurd reductieprogramma kan een dienst afwijken van het 
verbod tot uiterlijk 1 januari 2015. 
 
De Vlaamse regering trekt financiële stimuli uit voor gemeenten die informatiecampagnes 
opzetten ten behoeve van particulieren, met de bedoeling het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
door de huishoudens terug te dringen. 
 

2.2.15 Regionale landschappen 

Een regionaal landschap is een duurzaam samenwerkingsverband ingesteld op voorstel van een 
provincie of drie of meer aaneengesloten gemeenten gericht op overleg en samenwerking met 
de betrokken doelgroepen ter bevordering van het streekeigen karakter, van natuurrecreatie en 
natuureducatie, van recreatief medegebruik, van het natuurbehoud en van het beheer, herstel, 
aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen (art. 54 decreet natuurbehoud).  
 
Wat regionale landschappen zo eigen maakt is de werking op de snijlijn van natuurbeheer, 
natuurontwikkeling en natuurgericht toerisme. Een regionaal landschap werkt aan de 
versterking van de kwaliteit van de natuur in een regio en aan de promotie en uitstraling, onder 
andere door de verbetering van de mogelijkheden voor fietsen en wandelen in aantrekkelijke 
landschappen. Elk regionaal landschap heeft een jaarprogramma met een minimum aantal 
activiteiten: onder andere de verspreiding van een landschapskrant en de organisatie van 
vormings- en publieksactiviteiten. Jaarlijks moet elk regionaal landschap een werkprogramma, 
een begroting en een verslag indienen.  
 
Het werkingsgebied van het regionaal landschap Meetjesland (definitief erkend) omvat volgende 
gemeenten: Assenede, Sint-Laureins, Maldegem, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Zomergem, 
Waarschoot, Nevele en Lovendegem. Het regionaal landschap Houtland (definitief erkend) is 
werkzaam in de gemeenten: Jabbeke, Brugge, Damme, Beernem, Oostkamp, Zedelgem, 
Torhout, Wingene, Ruiselede en Ichtegem. 
 

2.2.16 Decreet betreffende de waterkeringen  

Door het decreet betreffende de waterkeringen van 16 april 1996 (B.S. 1 juni 1996) werd de 
federale dijkenwet van 18 juni 1979 verruimd van het Zeescheldebekken tot het gehele 
Vlaamse grondgebied. Dit decreet is er gekomen na de hoge waterstanden in de winters van 
1993/1994 en 1994/1995. 
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Het belangrijkste kenmerk van het decreet is de overheid in de mogelijkheid te stellen van snel 
te handelen: 
 er kunnen werken uitgevoerd worden “bij hoogdringendheid” zonder dat er een 

onteigeningsprocedure dient gestart te worden; 
 het Vlaamse Gewest kan onteigenen voor alle noodzakelijke waterkeringswerken, het 

aanleggen of aanpassen van overstromings- en/of wachtbekkens en de bijhorende 
toegangswegen; 

 het Vlaamse Gewest kan tevens onteigenen voor “bijbehorende werken van natuurtechnische 
milieubouw en recreatie”. 

 

2.2.17 Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging 
door nitraten uit agrarische bronnen 

Het decreet van 22 december 2006 (B.S. 29 december 2006) houdende de bescherming van 
water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen vervangt grotendeels het 
decreet van 23 januari 1991 (B.S. 28 februari 1991) tot bescherming van het leefmilieu tegen 
de verontreiniging door meststoffen. Het nieuwe decreet kwam er nadat België werd 
veroordeeld wegens een onjuiste uitvoering van de nitraatrichtlijn (91/676/EEG). 
 
Dit decreet heeft tot doel de bescherming van het leefmilieu door de waterverontreiniging die 
wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te 
verminderen, verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen, bij te dragen tot de 
realisatie van een goede toestand van de watersystemen en de beperking van de 
luchtverontreiniging als gevolg van de productie en het gebruik van meststoffen (art. 2). 
 
Het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt als kwetsbare zone water aangeduid 
(art. 6). 
 
Tabel 4 geeft de maximaal hoeveelheden nutriënten, rekening houdend met de gewasbehoefte, 
de bodemvoorraad en de mineralisatie, per jaar en per hectare landbouwgrond, met 
uitzondering van het opbrengen van kunstmest op landbouwgrond die permanent overkapt is, 
die opgebracht mogen worden, met inbegrip van de uitscheiding door dieren bij beweiding (art. 
13 § 1). 

Tabel 4.  Bemestingsnormen per jaar en per hectare landbouwgrond. 

gewas P2O5 (kg) totale N (kg) N (kg)  
dierlijke mest en 
andere meststoffen 

N (kg) 
uit kunstmest 

grasland 100 350 170 250 
maïs 90 (2008) 

85 (2009) 
275 170 150 

gewassen met lage 
N-behoefte 

80 125 125 70 

andere leguminosen 
dan erwten en 
bonen 

80 0 0 0 

suikerbieten 80 220 170 150 
andere gewassen 90 275 170 175 
 
Op zandgronden is de toegelaten hoeveelheid totale stikstof voor graangewassen en maïs 
beperkt tot de volgende hoeveelheden, uitgedrukt in kg totale N (art. 13 § 2): 
 vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008: 270; 
 vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009: 265; 
 vanaf 1 januari 2010: 260. 
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Het is verboden meststoffen op of in de bodem te brengen, met uitzondering van bemesting 
door rechtstreekse uitscheiding bij beweiding (art. 21): 
 tot 5 m landinwaarts vanaf de bovenste rand van een waterloop, 
 tot 10 m landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop die gelegen 

is in het Vlaams Ecologisch Netwerk, 
 tot 10 meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop, als een 

helling grenst aan een waterloop. 
De waterlopen omvatten zowel de bevaarbare waterlopen als de onbevaarbare waterlopen. 
 
Het op of in de bodem brengen van dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest op 
landbouwgronden is verboden vanaf 1 september tot en met 15 februari. Voor stalmest of 
champost loopt de verbodsperiode van 15 november tot en met 15 januari. Het opbrengen van 
dierlijke mest op of in de bodem op zware kleigronden in de polders (zoals aangeduid door de 
Vlaamse regering) is verboden van 15 oktober tot en met 15 februari (art. 8). 
 
Vlaanderen wil onder bepaalde voorwaarden meer bemesten zonder afbreuk te doen aan de 
waterkwaliteitsdoelstellingen. Daarom diende ze in maart 2007 bij Europa een zogenaamd 
derogatieverzoek in. Op 6 november 2007 gaf het nitraatcomité gunstig advies over de 
derogatieaanvraag van Vlaanderen. Op 21 december 2007 besliste de Europese Commissie om 
het derogatieverzoek in te willigen (www.vlm.be). Op 6 juni 2008 keurde de Vlaamse regering 
het derogatiebesluit definitief goed. Tabel 5 geeft de bemestingsnormen voor percelen onder 
derogatie. De aangevraagde derogatie heeft een duurtijd tot eind 2010. Een verlenging van die 
derogatie door de Europese Commissie is enkel mogelijk wanneer de waterkwaliteit substantieel 
verbetert. 

Tabel 5.  Bemestingsnormen voor percelen onder derogatie. 

 

2.2.18 Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en 
VLAREBO 

Het bodemsaneringdecreet (22 februari 1995, B.S. 29 april 1995 met latere wijzigingen) werd 
integraal vervangen door het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 
van 20 oktober 2006 (B.S. 22 januari 2007). Dit decreet beoogt een wettelijk kader tot stand te 
brengen dat moet toelaten de beslissingen inzake bodemsanering op systematische wijze te 
treffen, de prefinanciering daarvan te verzekeren en de kosten ervan te verhalen. Om dit te 
bewerkstelligen voorziet het decreet in een regeling voor de identificatie van verontreinigde 
gronden, een register van verontreinigde gronden, een regeling voor nieuwe en voor historische 
bodemverontreiniging en een bijzondere regeling voor de overdracht van gronden. Het decreet 
kent hierbij belangrijke bevoegdheden toe aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het 
Vlaamse Gewest (OVAM).  

gewasgroep P2O5 (kg) totale N 
(kg) niet 
zand 

totale N  
(kg) zand 

N (kg) uit 
dierlijke mest 

N (kg) uit 
andere 
meststoffen 

N (kg) uit 
kunstmest 

grasland 100 350 350 250 170 250 
gras + maïs 90 (2008) 

85 (2009 
en 2010) 

275 260 250 170 150 

wintertarwe met 
vanggewas 

90 (2008) 
85 (2009 
en 2010) 

275 260 200 170 175 

suikerbieten 80 220 220 200 170 150 
voederbieten 90 275 260 200 170 175 
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Het decreet werd nader uitgewerkt door het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van 
het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO). Dit besluit werd goedgekeurd 
door de Vlaamse regering op 5 maart 1996 en gewijzigd door latere besluiten. Een belangrijke 
wijziging betreft de invoering van een regeling over uitgegraven bodems (grondverzetregeling) 
(12 oktober 2001, B.S. 2 februari 2002). Op 14 december 2007 keurde de Vlaamse regering het 
nieuwe besluit houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering 
en de bodembescherming goed waarbij de bepalingen in werking traden op 1 juni 2008. 
 
Onder “bodemverontreiniging” verstaat het decreet de aanwezigheid van stoffen en organismen, 
veroorzaakt door menselijke activiteiten, op of in de bodem of opstallen (bv. oude 
verontreinigde fabrieksgebouwen), die de kwaliteit van de bodem op rechtstreekse of 
onrechtstreekse wijze nadelig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. Men definieert “ernstige 
bodemverontreiniging” als bodemverontreiniging die een risico oplevert of kan opleveren tot 
nadelige beïnvloeding van mens of milieu. 
 
Onder “bodem” verstaat het decreet het vaste deel van de aarde met inbegrip van het 
grondwater en de andere bestanddelen en organismen die er zich in bevinden 
 
In het decreet van 20 oktober 2006 zijn voor het eerst bepalingen opgenomen inzake 
waterbodems. “Waterbodem” wordt er gedefinieerd zoals in het decreet integraal waterbeleid 
als de bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte van het jaar 
onder water staat. Volgens het decreet zal de Vlaamse regering waterbodems met een ernstige 
bodemverontreiniging aanwijzen, evenals de gronden die verontreinigd zijn ten gevolge van de 
verspreiding van de verontreiniging van de waterbodem of het oppervlaktewater, waar 
bodemsanering prioritair moet plaatsvinden. Die prioriteiten kunnen bepaald worden op basis 
van de bekkenbeheerplannen. De saneringsverplichting komt ten laste van de beheerder van de 
waterbodem of de saneringsaansprakelijke. 
 
Aangezien waterbodems in het oude decreet niet onder de noemer “bodem” vallen, is er voor 
waterbodems geen saneringsplicht. De normen van de VLAREA en VLAREBO zijn niet van 
toepassing zolang de waterbodem zich in de waterloop bevindt. Indien de waterbodem uit de 
waterloop wordt gehaald (onder de vorm van baggerspecie of ruimingspecie) gelden de normen 
van het VLAREA. Om de milieukwaliteit van waterbodems na te gaan is er op dit moment enkel 
het Triade beoordelingskader dat in geen enkel decreet of uitvoeringsbesluit is vastgelegd. 
 
De waterloopbeheerder heeft geen onderzoek- of meldingsplicht: hij heeft geen wettelijke 
verplichting om periodiek een oriënterend (water)bodemonderzoek uit te voeren. Indien 
waterbodemonderzoek wordt verricht, dan geldt voor de waterlopenbeheerder geen enkele 
verplichting deze resultaten vrijwillig te melden aan de OVAM. Opname in het register van de 
verontreinigde gronden kan dus enkel gebeuren wanneer de waterloopbeheerder in het kader 
van behoorlijk bestuur een melding doet bij de OVAM van de aangetroffen verontreiniging of 
wanneer derden onderzoeksresultaten overmaken aan de OVAM. Dit geldt ook voor alle andere 
oppervlaktewateren (vijvers, grachten,…). 
 

2.2.19 Afvalstoffendecreet en VLAREA 

Het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (het 
afvalstoffendecreet) werd grondig gewijzigd door het decreet van 20 april 1994. Op 17 
december 1997 werd door de Vlaamse regering het besluit tot vaststelling van het Vlaams 
reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) goedgekeurd (B.S. 16 april 1998). Dit 
besluit bundelde de uitvoeringsbesluiten in het kader van het afvalstoffendecreet. Na enkele 
kleinere tussentijdse wijzigingen, voornamelijk om te voldoen aan de Europese wetgeving, werd 
het uitvoeringsbesluit op 5 december 2003 (B.S. 30 april 2004) grondig gewijzigd. Alle 
voorgaande wijzigingen werden opgeheven en een nieuwe integrale versie werd goedgekeurd.  
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Ruimings- en baggerspecie wordt in de afvalstoffenwetgeving gezien als een afvalstof. 
Baggerspecie is het bodemmateriaal afkomstig van het verdiepen en/of verbreden en/of het 
onderhouden van bevaarbare waterlopen behorende tot het openbare hydrografisch net en/of 
aanleg van nieuwe waterinfrastructuur, met inbegrip van kanalen, havens en dokken. 
Ruimingsspecie is het bodemmateriaal afkomstig van het verdiepen en/of verbreden en/of 
onderhouden van de bodem van oppervlaktewateren zoals gedefinieerd in titel II van het 
VLAREM en voor zover het geen bevaarbare waterlopen of terrestrische bodems betreft. 
 
Onder bepaalde voorwaarden kan deze afvalstof echter als secundaire grondstof voor 
hergebruik in aanmerking komen.  
 
Voor het hergebruik van afvalstoffen als bodem gelden de normen zoals bepaald in het 
VLAREBO (afhankelijk naargelang het bestemmingstype). Aanvullend worden voor bagger- en 
ruimingsspecie normen gesteld voor de chloorhoudende bestrijdingsmiddelen en de 
polychloorbifenylen.  
 
Bagger- en ruimingsspecie kunnen worden uitgespreid in een vijfmeterstrook op de oevers langs 
de waterloop waaruit de specie afkomstig is, of in een oeverzone voor zover deze uitzondering 
bepaald is in het definitief goedgekeurd (deel)bekkenbeheerplan. 
 
Voorafgaand aan de bagger- of ruimingswerken wordt de te ruimen bagger- of ruimingsspecie 
bemonsterd en geanalyseerd. De gegevens inzake herkomst, inclusief de analyseresultaten, de 
geschatte hoeveelheid en de bestemming van de bagger- of ruimingsspecie worden uiterlijk 30 
kalenderdagen voor de aanvang van ieder bagger- of ruimingswerk bezorgd aan de OVAM en 
aan het gemeentebestuur op het grondgebied waarvan de bagger- of ruimingsspecie zal worden 
uitgespreid, en zijn ter inzage van het publiek. De geplande aanvangsdatum wordt daarbij 
uitdrukkelijk vermeld. Een aanplakking dient te gebeuren op het gemeentehuis van de 
gemeente op het grondgebied waarvan de specie zal worden uitgespreid. 
 
Bagger- en ruimingsspecie die niet voldoet aan de normen voor het gebruik als bodem, maar 
waarvan de verontreiniging lager is dan 80% van de geldende saneringsnormen, bepaald in het 
VLAREBO, mag met het oog op de ontwatering ervan en in afwachting van de afvoer ervan op 
de oevers van de waterloop worden gedeponeerd op voorwaarde dat de nodige maatregelen 
worden getroffen opdat de bagger- en ruimingsspecie niet vermengd wordt met de 
onderliggende bodem en op voorwaarde dat de specie binnen twee maanden vanaf de bagger- 
of ruimingswerken wordt afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting. 
 
Ruimings- en baggerspecie kunnen echter ook als bouwstof gebruikt worden. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen het gebruik als vormgegeven bouwstof (bv. de kleifractie van 
ruimingsspecie die verwerkt wordt in bakstenen) en niet-vormgegeven bouwstof (bv. in 
dijklichamen). Het gebruik is onderhevig aan normen vastgelegd in VLAREA. Hierbij moet 
telkens worden nagegaan of de waterbodem toegepast in of als bouwstof aanleiding zou kunnen 
geven tot uitloging van de verontreinigende stoffen. 
 
Op 1 juni 2007 werd het ontwerp sectoraal uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie 
principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het uitvoeringsplan vindt zijn wettelijke 
basis in de artikelen 35 en 36 van het Afvalstoffendecreet. Het plan komt tegemoet aan de 
dringende behoefte om op duurzame wijze om te gaan met baggeren en ruimen, om zowel 
nautische, hydraulische als ecologische redenen. Het plan vormt het beleidskader voor de 
volgende 10 jaar, en levert tevens een langetermijnvisie op 30 jaar. Het plan heeft onder meer 
als doel de historische achterstand inzake het baggeren van de bevaarbare waterlopen en het 
ruimen van de onbevaarbare waterlopen weg te werken. Het plan behandelt de 
preventiemogelijkheden, de behandelingsmogelijkheden en de eindbestemming van bagger- en 
ruimingsspecie. Concreet geeft het plan acties en maatregelen aan die door de verschillende 
betrokkenen (beleidsmakers en uitvoerders) moeten genomen worden om de doelstellingen te 
bereiken binnen de planperiode. 
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2.3 Belangrijke projecten en/of studies m.b.t. beleidskader 

2.3.1 Project Seine-Schelde  

De internationale binnenvaartverbinding tussen het Scheldebekken en het Seinebekken is 
opgenomen in het Trans-Europees Netwerk (TEN) voor goederenverkeer. Dit netwerk wordt 
beschouwd als een van de stuwende krachten voor het bewerkstelligen van groei, 
concurrentievermogen en werkgelegenheid in de gehele Europese Unie en is opgenomen binnen 
de lijst van de dertig prioritaire projecten aangeduid door het Europese Parlement en de 
Europese Raad. Binnen de Seine-Schelde verbinding zijn twee prioritaire secties gedefinieerd: 
Compiègne-Cambrai en Deûlémont-Gent. 
 
In Noord-Frankrijk zal een nieuw kanaal aangelegd worden tussen Compiègne op de Oise en 
Cambrai op de Schelde. Via het kanaal van Duinkerke naar de Schelde en de aftakking hiervan 
naar de Deûle, een zijrivier van de Leie, zal het nieuwe kanaal ter hoogte van Deûlémont 
aansluiten op de Grensleie. Tussen Deûlémont en Gent wordt de bevaarbaarheid van de 
bestaande vaarweg verbeterd. Die vaarweg omvat op Vlaamse bodem het traject van de Leie 
vanaf de Franse grens tot Deinze, het Afleidingskanaal van de Leie tot aan de kruising met het 
kanaal Gent-Oostende, dat op zijn beurt toegang geeft tot het noordervak van de Ringvaart om 
Gent en via het kanaal Gent-Terneuzen aantakt op de Schelde. 
 
Het Seine-Schelde project wil een verbinding realiseren voor klasse Vb schepen (bijlage 1) met 
éénrichtingsvaart. Om dit te verwezenlijken wordt een homogene waterdiepte van 4,50 m 
vooropgesteld. Tevens moet plaatselijk de breedte van de vaarweg aangepast worden ter 
hoogte van bochten en moeten sluizen worden aangepast om de grotere schepen doorgang te 
verlenen. Met het oog op de containervaart worden tevens enkele bruggen verhoogd zodat 
drielagige stapeling van containers mogelijk wordt. Op geregelde afstanden worden 
passeerstroken voorzien om kruising van grote schepen mogelijk te maken. Dit alles wordt 
gerealiseerd tegen 2016. 
 
Specifiek voor het traject Wervik-Deinze wordt aan het Vlaamse gedeelte een projectluik 
rivierherstel gekoppeld. In dit luik wordt een geïntegreerde visie voor de Leie en haar directe 
omgeving uitgewerkt. Daarbij staat het herstel van het multifunctionele karakter van de rivier 
centraal. De voorbije decennia lag de nadruk immers sterk op de scheepvaart- en 
waterbeheersingsfunctie, waardoor andere functies zoals natuur, landschap en recreatie in de 
verdrukking kwamen.  
 
De investeringen voor de bouw van een nieuwe sluis te Evergem, gelegen in het noordervak van 
de Ringvaart, voor klasse Vb schepen kaderen binnen het project Seine-Schelde. 
 
In het kennisgevingdossier vervolgstudie Seine-Schelde deel 4 (Ecorem, 2008) wordt een 
kruisingplaats van zo’n 250-300 m voorzien aan de rechteroever, ter hoogte van de dorpskern 
van Nevele, net stroomopwaarts de fietsbrug over het kanaal. Bepaalde bochten moeten 
worden verbreed om kruisend verkeer van klasse IV-schepen mogelijk te maken. Langs het 
Afleidingskanaal wordt de aanpassing aan de binnenzijde van de bocht voorzien via een 
damwand op de huidige kruin. 
 

2.3.2 Project Seine-Schelde West 

Het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en Durmen maakt deel uit van het tracé van het 
project Seine-Schelde. Er is het idee om aan te sluiten op het tracé van Seine–Schelde via een 
aangepast Afleidingskanaal van de Leie tussen Durmen en Zeebrugge om te zorgen voor een 
betere binnenvaartontsluiting van de Vlaamse kusthavens. 
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Een haalbaarheidsstudie loopt momenteel waarbij wordt nagegaan indien een verruiming van 
het Afleidingskanaal technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is. De bedoeling is om in 
het voorjaar 2008 conclusies te kunnen formuleren en deze aan de Vlaamse regering voor te 
leggen. De kennisgeving van het plan-MER liep van 7 december 2007 tot 7 januari 2008. 
 
Bij de uitwerking van deze studie worden de volgende beginselen gerespecteerd (bron: 
Resource analysis et al., 2007a): 
 Bij de uitwerking van het studieproject zal zorg besteed worden aan de lokale 

bekommernissen met betrekking tot de realisatie van het project.  
 De studie verloopt in openheid en sereniteit. De betrokkenheid van alle lokale actoren wordt 

gegarandeerd. Vanaf het begin worden alle relevante elementen opgenomen in het 
studieproject.  

 Van bij de start van het studieproject worden alle mogelijke effecten van het project in kaart 
gebracht, met name de meerwaarden op gebied van natuur, wonen, recreatie, 
waterbeheersing en in ruimere zin inzake waterhuishouding, en ruimtelijke kwaliteit.  

 Het project wordt aangepast aan de landschappelijke of ecologische draagkracht van het 
doorkruiste gebied.  

 Het project dient bij te dragen tot een verbetering van de waterhuishouding in het 
doorkruiste gebied.  

 Het studieproject wordt uitgewerkt op basis van een gabariet Vb met als maatgevend schip 
een schip van 4500 ton, in enkelrichtingsvaart en met kruisingsplaatsen. De voorziene vrije 
hoogte voor de scheepvaart is gebaseerd op drie of vier lagen containers.  

 Het project wordt maximaal uitgewerkt binnen de reservatiezone voorzien in het gewestplan.  
 Bij het voorstellen van een beslissing rond het al dan niet realiseren van het project, zal 

duidelijkheid verschaft worden over de inname van de reservatiestrook en over eventuele 
noodzakelijke planinitiatieven om onnodige reservaties van bepaalde gronden op te heffen, 
waarbij de resultaten van de studie kunnen fungeren als milieubeoordeling voor een 
eventueel planinitiatief.  

 De huidige verbindingen over het Afleidingskanaal worden behouden; voor zover technisch 
mogelijk op dezelfde plaats of anders in de onmiddellijke nabijheid.  

 De studie dient te leiden tot concrete voorstellen die, conform de huidige planning, aan de 
Vlaamse regering het nemen van beslissingen in het voorjaar van 2008 moet toelaten. 

 
In de kennisgeving worden vijf alternatieven onderzocht (Resource analysis et al., 2007b): 
 alternatief 0: omvat enkel het herbouwen van Steenbruggebrug over het kanaal Gent-

Brugge met aanpassing van de directe omgeving, 
 alternatief 0+: omvat de aanpassing van het kanaal Gent-Brugge tussen Beernem en Brugge 

voor kruisend scheepvaartverkeer van klasse IV met minimale grondinname maar duurdere 
oeververdedigingen, 

 alternatief 0++: houdt de verbreding van het kanaal Gent-Brugge tussen Beernem en 
Brugge met ruimere grondinname in, 

 alternatief 1: omvat een aanpassing van het Afleidingskanaal van de Leie en het 
Leopoldkanaal door het verwijderen van de middendijk (tussen Afleidingskanaal en 
Leopoldkanaal) waarbij een waterpeil van 1,5 m TAW wordt ingesteld tussen Zeebrugge en 
Durmen, 

 alternatief 2: omvat een aanpassing van het Afleidingskanaal van de Leie en het 
Leopoldkanaal door het verwijderen van de middendijk waarbij een waterpeil van 3,5 m TAW 
wordt ingesteld tussen Zeebrugge en Durmen, 

 alternatief 3: omvat de aanpassing van het Afleidingskanaal van de Leie met verbreding op 
de linkeroever waarbij een waterpeil van 3,5 m TAW wordt ingesteld tussen Zeebrugge en 
Strobrugge en 5,6 m TAW op het traject Balgeroeke – Strobrugge. In dit scenario blijft het 
Leopoldkanaal met het huidig peil behouden. 
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In het ontwerp plan-MER worden de effecten van de verschillende alternatieven beschreven. 
Door het belang aan de problematiek m.b.t. waterhuishouding wordt geconcludeerd dat het 
behoud van een tweekanalenstelsel de voorkeur geniet. Alternatief 3 werd in het ontwerp plan-
MER dan ook geoptimaliseerd naar ruimte-inname toe door onder meer het uitbreiden van bak- 
en gemengde profielen, het innemen van een deel van de middenberm en het gebruik van 
beweegbare bruggen (Resource analysis et al., 2008). 
 
Tevens worden verschillende varianten aangegeven voor de wijze waarop het Afleidingskanaal 
wordt aangesloten op de achterhaven van Zeebrugge: 
 door een verbinding tussen het Afleidingskanaal en het Boudewijnkanaal ter hoogte van de 

zuidelijke begrenzing van het havengebied, 
 via het doortrekken van het kanaal langsheen het havengebied van Zeebrugge met 

aansluiting aan het havenareaal ter hoogte van het Verbindingsdok, 
 door het aansluiten op de achterhaven via het in aanbouw zijnde zuidelijk insteekdok. 

 
Op 24 december 2009 keurde de dienst MER het plan-MER af 
(www.mervlaanderen.be/uploads/b576.pdf). 
 

2.3.3 Maatschappelijke impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse 
kusthavens (MaIS) 

De doelstelling van deze studie was het verbeteren van de binnenvaartverbinding tussen de 
kusthavens en het hoofdwaterwegennet. De studie werd gekaderd binnen de bepalingen van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waar de bindende bepalingen inzake 
waterwegeninfrastructuur drie opties geven voor de realisatie van een waterweg met 
internationale betekenis voor de verbinding van Zeehavens. De opties zijn een verbetering van 
het kanaal Gent-Brugge, de verbinding tussen Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneuzen en de 
uitbouw van kustvaart. De evaluatie werd op een integrale manier benaderd vanuit het begrip 
duurzame ontwikkeling. Hierdoor werden ook de mogelijke negatieve impacts op sociaal, 
cultureel, economisch en milieugebied onderzocht (AWZ – Afdeling Bovenschelde & Afdeling 
Waterwegen Kust, 2001). 
 
De studie geeft een evaluatie voor: 
 de kustvaart, 
 het opwaarderen van het kanaal Gent-Brugge tot 2000 ton, 
 het opwaarderen van het Afleidingskanaal van de Leie tot 4400 ton, 
 de aanleg van een nieuw kanaal langs de N49 (4400 en 9000 ton). 

 
De belangrijkste impact op de natuurwaarden bij de opwaardering van het Afleidingskanaal van 
de Leie zijn het ecotoopverlies in de achterhaven van Zeebrugge en in het poldergebied te 
Damme. Deze gebieden worden gekenmerkt door natte graslanden met microreliëf met 
nationale en internationale betekenis. Ook de gebiedsinname van voor natuur kansrijke 
gebieden t.h.v. Het Leen is van belang (AWZ – Afdeling Bovenschelde & Afdeling Waterwegen 
Kust, 2001). 
 

2.3.4 Groenbeheerplan AWV en W&Z 

Door het Agentschap Wegen en Verkeer en W&Z is een groenbeheerplan opgesteld voor de 
verjonging van de bomenrijen langs het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie 
tussen Jacksenbrug en Dudzelebrug (AWV, 2003). De bomenrijen op de middenberm tussen de 
twee kanalen worden niet onmiddellijk verjongd. De bomenrijen langs beide zijden van een 
jaagpad dienen op hetzelfde ogenblik te worden vervangen. Om een complete kaalkap te 
voorkomen worden bomenrijen aan de kant van het Leopoldkanaal niet op eenzelfde tijdstip 
geveld als bomenrijen aan de tegenoverliggende kant van het Afleidingskanaal van de Leie. 
 
Verjongingen langs de gewestwegen (T300 en N378) zijn het meest dringend. De bomenrijen 
aan de kant van het Leopoldkanaal tussen Jacksenbrug en Sifonbrug en tussen Oostkerkebrug 
en Dudzelebrug zullen dan ook eerst worden aangepakt. 
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Voor het Agentschap Wegen en Verkeer geldt volgende fasering: 
1. kant Leopoldkanaal tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug (gerealiseerd tijdens de winter 

2005-2006), 
2. kant Leopoldkanaal tussen Platheulebrug en sifon (gerealiseerd tijdens de winter 2007-

2008), 
3. kant Leopoldkanaal tussen Molentjesbrug en Platheulebrug, 
4. kant Leopoldkanaal tussen Jacksenbrug en Molentjesbrug. 
 
Voor het W&Z geldt volgende fasering: 
1. kant Afleidingskanaal tussen sifon en Oostkerkebrug, 
2. kant Leopoldkanaal tussen sifon en Oostkerkebrug en kant Afleidingskanaal tussen 

Platheulebrug en sifon, 
3. kant Afleidingskanaal tussen Molentjesbrug en Platheulebrug, 
4. kant Afleidingskanaal tussen Jacksenbrug en Molentjesbrug. 
 
Er wordt gestreefd om om de twee jaar een velling door te voeren. Het heraanplanten gebeurt 
met verschillende variëteiten van populier. Het aantal aangeplante rijen wordt verminderd 
waarbij minimum twee rijen worden behouden. Bovendien wordt de plantafstand vergroot tot 
een minimum van 10 m (momenteel 8 m). 
 

2.3.5 Natuurcompensaties achterhaven Zeebrugge 

Door de ontwikkeling van de achterhaven van Zeebrugge worden gebieden die ecologische 
bescherming genieten door de EU-Vogelrichtlijn en door het decreet natuurbehoud 
aangesneden. De Vlaamse regering heeft in 2000 de verdere ontwikkeling van de achterhaven 
goedgekeurd met als voorwaarde dat de gronden die hiervoor worden aangesneden en die 
ecologisch beschermd zijn, gecompenseerd worden. Op 4 maart 2005 heeft de Vlaamse 
regering een overeenkomst tussen het Vlaams Gewest, de Maatschappij der Brugse 
Zeevaartinrichtingen (het Havenbedrijf) en de Vlaamse Landmaatschappij goedgekeurd. Er is 
beslist om 362 ha natuurcompensaties te realiseren; verdeeld over 65 ha moeras, 144 ha  
grasland met zilte elementen, 144 ha poldergrasland en 9 ha brakke plas. Het is niet voldoende 
dat gronden planologisch aangeduid zijn als bv. “poldergrasland” of “brakke plas” want de 
habitats moeten effectief worden gerealiseerd op gronden die momenteel vaak nog als akker in 
gebruik zijn. De VLM zal de inrichtingswerken op het terrein uitvoeren en is verantwoordelijk 
voor het beheer van de lokale grondenbank. Voor het zoeken van gebieden voor de 
natuurcompensatie werden 10 zoekzones afgebakend in de regio Zeebrugge-Oudenburg. 
 
Tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het Boudewijnkanaal liggen drie zoekzones: (1) de 
Dudzeelse polder, (2) de polder tussen Dudzele en Damme en (3) de put ten noordoosten van 
Vlissegem en de Eendenkooi Ter Doest. 80 ha grasland met zilte elementen dienen te worden 
gecompenseerd in de zoekzone van de Dudzeelse polder; 96 ha poldergrasland in de polder 
tussen Dudzele en Damme en 9 ha brakke plas in de put ten noordoosten van Vlissegem en de 
Eendenkooi Ter Doest. 
 

2.3.6 AX-autoweg 

De geplande AX-autoweg zal zorgen voor een verbinding tussen de N49-E34 in Westkapelle en 
de N31 Brugge-Zeebrugge (kruispunt Blauwe Toren). Het project zorgt voor een rechtstreekse 
verbinding over de weg tussen Antwerpen en de haven van Zeebrugge. 
 
De passende beoordeling van alle onderzochte tracévarianten concludeerde dat de weg kan 
leiden tot een significante of mogelijk significante negatieve impact op enkele kwalificerende 
vogelsoorten van het SBZ ‘Poldercomplex’, met name Kolgans en Kleine Rietgans. 
 
De negatieve impact wordt veroorzaakt door: 
 inname van waardevolle ecotopen bij de aanleg van de infrastructuur, 
 geluidsverstoring op een vrij belangrijke oppervlakte aan foerageergebieden, 
 mogelijke barrièrewerking wanneer de AX begeleidende bomenrijen zou krijgen.  
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De passende beoordeling geeft tevens aan dat er geen redelijke alternatieve oplossingen zijn en 
toonde dwingende redenen van openbaar belang aan. Hierdoor dienen compenserende 
maatregelen te worden genomen welke worden bestudeerd door het Agentschap Infrastructuur, 
ANB en VLM. Zoekzones voor deze compensatie zijn het gehele gebied binnen de 
aankoopperimeter van het erkend natuurreservaat te Damme (stadswallen), het gehele gebied 
binnen de aankoopperimeter van het erkend natuurreservaat Fort St-Donaas te Knokke en, als 
reservegebied, de Palingpotweiden te Knokke-Heist. 
 

2.3.7 Ronselarebeekproject 

Door de uitbouw van de achterhaven van Zeebrugge werd de Heistse Ader, die voor de 
afwatering van 1200 ha zorgt, afgedamd. Het gehele westelijke stroomgebied van de 
Zwinpolder raakte hierdoor waterbeheerskundig ontwricht. De gevolgen zijn duidelijk te merken 
door een gebrek aan afwatering in een woongebied te Dudzele (voornamelijk wijk Kruisabele). 
Afwatering via de Ronselarebeek moet de wateroverlast verhelpen. Om de afvoer via de 
Ronselarebeek te verbeteren werd de beek over een traject van 3,5 km verbreed. Bij de 
herinrichting van de Ronselarebeek werden flauwe oevers en een wachtbekken voorzien. 
Bovendien werden 5 paaiplaatsen en een Dewit-vispassage aangelegd. In de polderweilanden te 
Dudzele werd een nieuw waterpeilbeheer ingesteld via een bypass.  
 
De initiatiefnemer van dit project was de Zwinpolder, belangrijke partners waren AWZ afdeling 
Waterwegen Kust, AMINAL afdeling Water, AMINAL afdeling Natuur, AROHM Stedebouw, 
Monumenten en Landschappen, bekkencomité Brugse Polders, provincie West-Vlaanderen, 
Brugge, Damme, Natuurpunt en enkele landbouworganisaties. Financiering gebeurde door AWZ 
afdeling Waterwegen Kust, het Vlaamse Gewest, provincie West-Vlaanderen, stad Brugge en de 
Zwinpolder. 
 

2.3.8 Vernattingproject Leen 

Sinds december 2003 worden er door het provinciaal centrum voor milieuonderzoek (PCM) 
peilmetingen uitgevoerd van oppervlaktewater en grondwater t.h.v. het provinciaal domein Het 
Leen te Eeklo in het kader van een project om verdroging na te gaan in een deel van het 
bekken van de Burggravenstroom en het Eeklo's Leike.  
 
In het provinciaal domein Het Leen heerst immers bezorgdheid over de sterke achteruitgang 
van bepaalde waterminnende vegetaties, het verslechten van de gezondheidstoestand en 
tevens de sterfte van oude eiken en het abnormaal lage waterpeil van sloten en grachten in het 
domein. 
 
Uit de metingen van het grondwaterpeil in Het Leen blijkt duidelijk de beïnvloeding door de lage 
oppervlaktewaterpeilen in de ringgracht en het Eeklo's Leike. De drainage via het 
oppervlaktewatersysteem laat zich aan de rand van het bos reeds voelen vanaf januari-februari 
en in het midden van het bos vanaf eind maart. Een opstuwing van het oppervlaktewaterpeil in 
de ringgracht en/of het instellen van een hoger waterpeil in het Eeklo's Leike zijn voor de hand 
liggende maatregelen om de vastgestelde verdroging te remediëren. Voor de ringgracht dient 
op termijn gestreefd naar een opstuwing met 40 à 50 cm, of een winterpeil van ca. +5,50 en 
+5,70 m TAW en een zomerpeil tussen +5,30 en +5,50 m TAW. Een dergelijke ingreep wordt 
best geleidelijk doorgevoerd, gekoppeld aan een continue monitoring en evaluatie (Poelman, 
2004; Vandevoorde & De Becker, 2005). 
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2.3.9 Versnipperingsstudie waterwegen 

De fysische aanwezigheid van waterwegen kan een barrièrewerking hebben op verschillende 
diersoorten die deze infrastructuur willen kruisen. Zo kunnen dieren die in het water terecht 
komen, verdrinken na uitputting omdat ze niet in staat zijn de kunstmatige oeverstructuren of 
de te steile oevers te overbruggen.  
 
De mate van de barrière-effecten wordt mede bepaald door de fysische aspecten van de 
waterweg zelf (breedte, diepte, stroomsnelheid), de mate van natuurlijkheid van de oever 
(breedte, kunstmatige oeververdedigingsstructuren,…), het gebruik voor scheepvaart (aantal 
vaarbewegingen, golfwerking…) en soortspecifieke kenmerken van de diersoorten. Anderzijds 
kunnen waterwegen ook aanleiding geven tot secundaire versnipperende effecten zoals de 
ontwikkeling van watergebonden industrie, de bouw van bruggen en sluizen of de ontwikkeling 
van watergebonden recreatie-infrastructuur zoals jachthavens. 
 
De prioritering van zones gebeurt via verschillende criteria (Soresma, 2007): 

 waterwegstructuur: breedte van de waterweg, structuur van de overgang water-oever, 
intensiteit van scheepvaart; 

 aanpalende zone van de waterweg: aanwezigheid van bufferzones, bufferbreedte van de 
oeverzone, graad van natuurlijkheid van de oeverzone, aanwezigheid van andere 
barrièrevormende structuren langs de waterweg (zoals parallelle wegeninfrastructuur en 
lintbebouwing), recreatief medegebruik en aanpalend grondgebruik; 

 bijdrage tot duurzaamheid van ecologisch netwerk: hier worden relevante 
juridischbeleidsmatige criteria gehanteerd (afbakening als Natura 2000, VEN, groene 
gewestplanbestemmingen, provinciale natuurverbindingsgebieden); 

 ecologische en landschappelijke criteria: de verspreidingsgegevens, duurzaamheid en 
grootte van ecologisch netwerk, landschappelijke gegevens. 

 
In de ontsnipperingsstudie zijn Boommarter, Bunzing, Das, Haas, Steenmarter, Ree en Vos als 
doelsoorten weerhouden. Een ‘ecoprofiel’ voor deze soorten werd uitgewerkt met o.a. kennis 
over biotoopvoorkeuren, landschapsgebruik, voedsel- en foerageergedrag, migratiebewegingen, 
actieradius en barrièrewerking door waterinfrastructuur. Naarmate de geschiktheid van een 
aangrenzend gebied langs een waterweg groter is voor een soort, kan gesteld worden dat de 
prioriteit tot ontsnippering in dergelijke zones groter zal zijn. Er werd nagegaan indien 
populaties van bepaalde soorten aanwezig zijn in de omgeving van de waterweg en indien reële 
verspreidingspotenties bestaan in de nabije toekomst (Soresma, 2007). 
 
Tussen Deinze en Durmen komen trajecten voor met een middelhoge prioriteit voor 
ontsnippering (kaart 9). Het betreft een gedeelte tussen Krommebrug en de fietsbrug te Nevele, 
tussen Nevelebrug en E40 en tussen de spoorwegovergang te Landegem en Merendreebrug. Ter 
hoogte van Deinze en Nevele is er een lage prioriteit gezien de verstedelijkte omgeving 
(Soresma, 2007). 
 
Het traject van het Afleidingskanaal tussen Durmen en Zeebrugge heeft een lage prioriteit voor 
ontsnippering (Soresma, 2007). De oevers zijn er op de meeste plaatsen zacht glooiend en 
hebben een rijke moerasvegetatie. 
 



 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie 63 

 

2.3.10 Studie bosuitbreiding Meetjesland 

De doelstelling van de studie was om gebieden af te bakenen die in aanmerking komen voor 
bosuitbreiding in het Meetjesland. Hierbij werd prioritair gestreefd naar het realiseren van 
grotere entiteiten (namelijk bossen van minimum 50 ha oppervlakte) vermits dit zowel 
ecologisch als recreatief het meest wenselijk is. 
 
In het bindend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is vastgelegd om 10.000 
ha ecologisch verantwoorde bosuitbreiding te realiseren en om voor 10.000 ha een 
bestemmingswijziging naar bos- of bosuitbreidingsgebied door te voeren. Op basis van deze 
taakstelling berekende ANB dat in het Meetjesland 300 hectare bijkomend 
bos(uitbreidings)gebied dient te worden afgebakend (gewestplan) en 400 hectare effectieve 
bebossing dient te worden uitgevoerd. 
 
In een eerste fase werden aandachtsgebieden voor bosuitbreiding afgebakend met als doel tot 
een eerste visie te komen om de bosstructuur te versterken. De aandachtsgebieden geven 
hierbij eerder een lange-termijn visie weer rond de wenselijkheid tot bosuitbreiding. Deze 
aandachtsgebieden vormden het kader waarbinnen kleinere zones, kerngebieden, werden 
gezocht om op korte termijn bosuitbreiding te realiseren. 
 
In de 11 kerngebieden werd op perceelsniveau de wenselijkheid (ecologisch, recreatief en 
landschappelijk) en de haalbaarheid tot bebossing onderzocht, zowel planologisch als naar 
landbouweffecten. Dit leidde tot ongeveer 1000 ha waar zowel de wenselijkheid als de 
haalbaarheid groter was dan het gemiddelde. In overeenstemming met het RSV is het de 
bedoeling om hiervan 400 ha effectief te bebossen, waarbij dit voor een deel zal gepaard gaan 
met bestemmingswijzigingen (De Somviele & Vanderheijden, 2003). 
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3 Abiotische gegevens 

3.1 Landschap en -ontwikkeling 

Het gebied dat het Afleidingskanaal van de Leie doorkruist kan worden ingedeeld in vier 
verschillende landschapstypes:  
 het meersen-bulken-kouter landschap tussen Deinze en Durmen,  
 de zandstreek tussen Durmen en Leestjesbrug, 
 de polderstreek vanaf Leestjesbrug tot Zeebrugge, 
 cuesta’s t.h.v. Zomergem ten westen van het Afleidingskanaal van de Leie. 

 
Het meersen-bulken-kouter landschap tussen Deinze en Durmen is een gevolg van rivierwerking 
via de Poekebeek-Oude Kale. De kouters zijn hoger gelegen gebieden die een open karakter 
hebben en vooral ingenomen worden door akkerland. Meersen zijn laaggelegen gebieden waar 
uitsluitend hooilanden voorkwamen met een vrij open karakter. Het grondwater komt er tot 
tegen het maaiveld en in regenrijke periodes staan grote delen blank. Het bulkengebied heeft 
een intermediaire topografische positie: de gronden zijn er niet droog zoals op de kouters maar 
ook niet nat zoals in de meersen. Het bulkengebied is oorspronkelijk een gesloten landschap, 
gekenmerkt door knotwilgenrijen in blok- en strookvormige percelen waarop zowel gras- als 
akkerland voorkomt (Hofkens & Roosens, 2001).  
 
Na de eerste wereldoorlog treden er sterke veranderingen op in het meersen-bulken-kouter 
landschap. Ingrepen in de waterafvoer zorgen voor een ander grondgebruik in de meersen: 
hooilanden veranderen in graasweiden. Hierdoor is een afsluiting van de percelen met 
prikkeldraad en randbegroeiing nodig. De meersen veranderen van een open in een gesloten 
landschap. De laatste jaren treden er verdere landschappelijke veranderingen op. Delen van de 
vallei verdwijnen door bagger- of afvalstorten. Door een verdere verlaging van het grondwater 
kunnen graslanden worden omgezet in akkers. Bovendien werd het landschap uitgekleed 
doordat vele knotwilgen verdwenen. Een eeuwenoud samenhang tussen bodem- en 
grondgebruik gaat verloren (Bogaert, 1998). 
 
De zandstreek is een gebied met een vlak tot licht golvend reliëf (van 5 tot 10 m hoog; kaart 
10). Het reliëf is gekarakteriseerd door een afwisseling van hogere dekzandruggen en 
depressies ten gevolge van beekvalleien (Ameryckx, 1958). De belangrijkste dekzandrug is de 
oost-west verlopende rug tussen Sijsele, over Maldegem en Eeklo, tot Stekene soms met een 
breedte tot 3 km. 
 
De zandstreek bestond in de Middeleeuwen uit een afwisseling van ontgonnen gebieden, 
heidegebieden en uitgestrekte bossen. De heidegebieden (ook wel velden of wastines genaamd) 
waren ontstaan door een degradatie van het oorspronkelijke bos en bestonden uit een mozaïek 
van droge en natte heide, heischrale graslanden, moeras, ijle bosjes, struwelen en vijvers. 
Volgens Verhulst (1995) ontwikkelde zich net ten zuiden van Sint-Laureins één van de 
allergrootste, aaneengesloten heidegebieden van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Een 
eerste belangrijke ontginning van de wastines en bossen gebeurde in de 10de tot 13de eeuw door 
een bevolkingstoename. Deze ontginningsgolf komt in het midden van de 13de eeuw tot 
stilstand. Dit had meerdere oorzaken; het marginale karakter van deze gronden, de hoge 
investeringskosten, het afnemen van de bevolkingsdruk en het protest van de plaatselijke 
bewoners (wegvallen van gemeenschappelijke gronden). Tussen de 13de en 18de eeuw nam de 
oppervlakte aan bosareaal gevoelig toe. Zo ontstond net ten zuiden van Sint-Laureins een groot 
boscomplex met een oppervlakte van 1.100 ha in 1775 (Tack et al., 1993). Tengevolge een 
bevolkingsexplosie in de tweede helft van de 18de eeuw ontstond er een groot nijpend tekort 
aan voedsel en hout. Hierdoor gebeurden terug grootschalige ontginningen van bossen en 
wastines.  
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De perceelsgrenzen van de akker- en weidegebieden in de zandstreek werden afgeboord met 
houtkanten, voornamelijk door Zwarte els en verschillende wilgensoorten. Dit leverde een erg 
gesloten landschap (“bocagelandschap”) op met slechts zeer gering doorzicht. Tot kort na de 
tweede wereldoorlog bleef het oorspronkelijke bocagelandschap grotendeels intact. Omwille van 
schaalvergroting in de landbouw en hoge loonkost werd het landschap “uitgekleed” en open en 
dit op slechts enkele tientallen jaren tijd (Tack et al., 1993). 
 
De polderstreek heeft een zeer zwak reliëf. De gemiddelde hoogteligging is ongeveer 4 m, met 
als hoogste punten 5 m en als laagste 2 tot 3 m. Het hellingspercentage bedraagt maximaal 1% 
en ligt vooral tussen 0 en 0,5% (kaart 10). De weinige zwakke hellingen zijn vooral NW- en N-
gericht. Vanuit de zandstreek naar de polderstreek toe is er een flauwe tot zeer flauwe helling. 
Lokaal komt een microreliëf van ruggen en kommen voor. Dit verschijnsel is vooral 
uitgesproken in het oudland (Ameryckx, 1958). In gebieden met een veenlaag in de ondergrond 
kan het veen inklinken als gevolg van verdroging of door de druk van de kleilaag die werd 
afgezet. Deze gebieden kwamen dus lager te liggen en worden poelgronden genoemd. In de 
geulen werd het veen weggespoeld en bezonk vooral zand. Dit had als gevolg dat de zandige 
kreekbeddingen op hun oorspronkelijk niveau bleven liggen (de zogenaamde kreekruggen). Het 
reliëf is dus omgekeerd en wordt aangeduid met reliëfinversie (figuur 5). 
 

 

Figuur 5.  De inversie van het reliëf in het oudland (naar Ameryckx, 1958).  

De polderstreek is gevormd door overstromingen door de Noordzee tussen de 3de en 11de eeuw. 
Als gevolg hiervan ontstonden slikken en schorren doorsneden door getijdengeulen. De schorren 
en slikken werden begraasd door schaapskuddes. Na ontpoldering en ontzilting konden de 
gronden als weiland of akkerland in gebruik worden genomen (Cosyns et al., 1999). Het typisch 
landschapsbeeld van onregelmatige, kleinschalige percelering en microreliëf ontstaat. De 
bedijking (zowel offensief als defensief) en de destructie ervan legden het basispatroon van het 
landschap vast. Op de Ferrariskaarten domineren moerassige weilanden in het gebied. Het 
aandeel moerassig weiland bleef gelijk tot begin 20ste eeuw. Nadien werden tal van weilanden 
omgezet naar akkers, genivelleerd of gescheurd en heringezaaid. Tevens verdwenen vele kleine 
landschapselementen zoals knotbomen, hagen, veedrinkpoelen en hoogstamboomgaarden. 
 
De cuesta t.h.v. Zomergem maakt deel uit van een kleiige rug die voorkomt tussen Oedeem en 
Zomergoed. De hoogteligging is er tussen 15 en 28 m (kaart 10). De cuesta vertoont een 
asymmetrische reliëfvorm met de sterkst hellende vlakken (5%) aan de zuidkant en een zacht 
afhellend gedeelte in noordelijke richting. De top van de rugzone is nagenoeg vlak 
(Vandenhoudt et al., 1971). Ook hier verdwenen bossen die vroeger vooral aanwezig waren op 
de kleiige ruggen. De laatste decennia trad schaalvergroting op waarbij vele kleine 
landschapselementen verdwenen. Ten westen van het Afleidingskanaal en zuiden van het 
kanaal Gent-Brugge, tussen Hertsberge en Lotenhulle, komt een andere cuestazone voor 
bestaande uit een zandrug.  
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3.2 Geologie 

In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en Damme dagzomen 
vooral zandige opvulsedimenten (Ameryckx, 1958). Het tertiair substraat dagzoomt slechts heel 
lokaal in de omgeving van het Afleidingskanaal. Enkel op de cuesta van Oedelem - Zomergem 
dagzoomt het Tertiair, meerbepaald de klei van Asse deeluitmakend van het Bartoon. Op de 
zandrug tussen Hertsberge en Lotenhulle dagzoomt Paniseliaanzand (Vandenhoudt et al., 
1971). 
 
Tijdens de voorlaatste ijstijd (Riss ijstijd; 200.000 tot 180.000 jaar geleden) werden de tertiaire 
afzettingen uitgeschuurd. Gedurende de ijstijden waren grote hoeveelheden zeewater onder de 
vorm van sneeuw en ijs opgeslagen in de poolkappen, waardoor de zeespiegel lager lag dan 
tegenwoordig. Vlaanderen was vergelijkbaar met de boomloze vlakte van Siberië of Alaska. Er 
was een toendravegetatie aanwezig en de bodem bleef tot op geringe diepte bevroren 
(permafrost). Door een groter verval ging het water in de rivieren sneller stromen en schuurde 
brede valleien uit. Relevant voor het gebied rond het Afleidingskanaal van de Leie is de Vlaamse 
Vallei. De Vlaamse Vallei is het oerstroomdal die de verbinding vormde tussen de rivieren van 
het Scheldebekken en de Noordzee; van de Westerschelde was toen nog geen sprake. De 
Vlaamse Vallei werd tot zo’n 20 tot 25 m onder het huidig zeeniveau uitgeschuurd (Van 
Strydonck & De Mulder, 2000). Tijdens het Riss-Würm interglaciaal verhoogde de temperatuur 
en steeg de zeespiegel tot ongeveer 4 m boven het huidige peil. Hierdoor raakte de Vlaamse 
Vallei gedeeltelijk opgevuld met estuariumsedimenten. Tijdens de laatste ijstijd (Würm ijstijd; 
120.000 tot 12.000 jaar geleden) werden in zuidoostelijk richting grote hoeveelheden zand en 
löss weggeblazen uit het, toen droogliggende, Noordzeebekken. De zwaardere korrels kwamen 
niet ver landinwaarts. De kustvlakte en de Vlaamse Vallei werden dan ook voornamelijk 
opgevuld met dit zandig materiaal (Rottier & Arnoldus, 1984). Deze opvulpakketten, de 
zogenaamde dekzanden, kunnen tot 30 m dik zijn. De accumulatie gebeurde niet homogeen 
want er zijn reliëfverschillen waar te nemen. Zo werden een aantal oost-west gerichte 
dekzandruggen opgebouwd soms met een lengte van tientallen kilometers en een breedte van 
100 tot 3.000 m. Rond het Afleidingskanaal is de rug van Sijsele, over Maldegem en Eeklo, tot 
Stekene de meest representatieve (Daels & Heyse, 1995). Door de zandige opvulling moest een 
reorganisatie gebeuren van het riviernetwerk. De dekzanden zorgden voor afdammingen van 
rivieren uit het zuiden, dit leidde tot lokale grondwaterstijging, moerasvorming en 
veenafzettingen. De Schelde werd gedwongen om een doorgang te zoeken in noordoostelijke 
richting (Van Strydonck & De Mulder, 2000). 
 
Het gebied tussen Damme en Zeebrugge behoort tot de polders. Hier zijn relatief recente 
ontwikkelingen van belang. Vanaf zo’n 10.000 jaar geleden trad een opwarming op van de 
atmosfeer. Hierdoor steeg het zeeniveau en het grondwaterpeil. Ongeveer 6.000 jaar geleden 
kwam de Atlantische Oceaan in verbinding met de Noordzee door de doorbraak van het Nauw 
van Calais. Doordat de warme golfstroom vanaf toen kon doordringen tot de Noordzee werd het 
klimaat zachter en vochtiger, wat de ontwikkeling van loofbos mogelijk maakte. Bovendien 
zorgde het voor een grotere invloed van eb en vloed (Rottier & Arnoldus, 1984) waardoor er 
een periode volgt met verschillende transgressies en regressies. Transgressies zijn perioden 
waar een uitbreiding van de zee over het land plaats grijpt terwijl regressies perioden zijn waar 
de zee zich terugtrekt. Overstromingen deden zich voor tussen 6.000 tot 4.000 jaar geleden en 
worden de Calais-transgressies genoemd (de afzettingen van Calais). Daarna volgde een 
periode met een zeespiegeldaling. Een periode met opnieuw overstromingen startte zo’n 2.200 
jaar geleden: de Duinkerke-transgressies. Door de overstromingen van de zee veranderde de 
Vlaamse kustvlakte in een slikken en schorrengebied. Tijdens regressies werden de slikken en 
schorren van de zee afgescheiden door een duinengordel, zodat een uitgestrekt 
zoetwatermoeras ontstond en veenontwikkeling (opeenstapeling van niet-verteerde 
plantenresten) begon. Gedurende de overstromingen werden de venen voor een belangrijk deel 
geërodeerd (Ameryckx, 1954). 
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De oudlandpolders zijn polders waar sedimenten van de Duinkerke II - transgressie dagzomen. 
Duinkerke II begon op het einde van de 3de eeuw. De volledige kustvlakte raakte overspoeld. 
Gedurende die fase werd een sterk vertakt net van getijdengeulen in het veen en in de 
onderliggende sedimenten uitgeschuurd, terwijl tussen deze geulen veenplaten bleven bestaan. 
De geulen werden vooral opgevuld met min of meer zandige materialen, terwijl de veenplaten 
bedekt werden door kleiige afzettingen (Ameryckx, 1954 en Ameryckx, 1958). Oudland is terug 
te vinden tussen Damme en Oostkerke en t.h.v. de Molenkreek in Middelburg (kaart 13). 
 
Bij de middellandpolders dagzomen Duinkerke III - sedimenten (meerbepaald de Duinkerke 
IIIA-sedimenten). Deze transgressie dateert van de 11de eeuw en heeft zich uitgebreid vanuit 
twee inbraakzones: de streek van Nieuwpoort en de streek van Het Zwin (Ameryckx, 1954 en 

Ameryckx, 1958). Middellandpolders komen in de regio van het Afleidingskanaal voor tussen 
Zeebrugge en Oostkerke (kaart 13). 
 
In de Zwinstreek deed zich een nieuwe transgressie voor in 1134 (ook wel Duinkerke IIIB-
transgressie genoemd). Door deze transgressie overstroomde het oostelijk deel van de Vlaamse 
kustvlakte, evenals Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. Het toenmalig dijkenstelsel 
fungeerde als een soort trechter waardoor de kracht van het water werd versterkt (Ameryckx, 
1954). Vanuit het Zwin werd aldus een diepe, vrij smalle geul uitgeschuurd die tot het latere 
Damme reikte. De polders die toen overstroomden vormen de nieuwlandpolders.  
 
Traditioneel wordt er in de literatuur gewag gemaakt van de verschillende Duinkerke-
transgressies. Gedetailleerder onderzoek laat echter uitwijzen dat de duidelijke gescheiden 
transgressie- en regressiefasen niet kunnen worden onderscheiden. Er is eerder sprake van een 
min of meer constante mariene druk (Allemeersch, 1984). 
 

3.3 Bodem 

Het Belgische bodemclassificatiesysteem is morfogenetisch. De basiseenheid is de bodemserie. 
Deze wordt bepaald door de grondsoort (= aard van het moedermateriaal of textuur), de 
natuurlijke drainering en de horizontenopeenvolging (= profielontwikkeling). Dit morfogenetisch 
classificatiesysteem kon niet toegepast worden in de polders, aangezien de bodems in deze 
streek geen profielontwikkeling vertonen. Bijgevolg is de bodemkartering voor deze gebieden 
gesteund op een classificatie, die rekening houdt met geomorfologisch en lithostratigrafische 
criteria. De transformatie van de geomorfologische eenheden in de polderstreek naar het 
morfogenetisch bodemclassificatiesysteem werd verricht via de tabel van VLM Brugge 
(eveneens toegepast in het bekkenbeheerplan Brugse Polders; VMM afdeling Water, 2006a) en 
gevisualiseerd op kaarten 11 en 12. 
 
De bodemkaart verdeelt het gebied rond het Afleidingskanaal in 5 verschillende streken: 
oudlandpolders, middellandpolders, nieuwlandpolders van de Zwinstreek, de duin- en 
zandstreek. 
 
In de oudlandpolders en middellandpolders nemen kreekruggen en poelgronden belangrijke 
oppervlaktes in (kaart 13). De kreekruggronden omvatten de met zand en met klei opgevulde 
getijdenkreken. Ze bestaan uit slibhoudend zand tot lichte klei dat met de diepte overgaat in 
lichter materiaal. De poelgronden omvatten de met klei bedekte en ingeklonken veeneilanden. 
Ze zijn opgebouwd uit zware klei rustend op veen; naar de kreekruggronden toe wordt de klei 
iets lichter.  
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Oudlandpolders bevinden zich vooral ten noorden en noordwesten van Damme en aan de 
Molenkreek te Middelburg (kaart 13). De kreekruggen bestaan er vooral uit zware klei tot klei, 
op minder dan 60 cm diepte overgaand in lichter materiaal (type A4) of tussen 60 en 100 cm 
diepte overgaand in lichter materiaal (type A5). De bovengrond is doorgaans kalkhoudend tot 
kalkrijk; de diepere horizonten zijn kalkrijk. De poelgronden bestaan uit zware klei die op meer 
dan 100 cm diepte (B1) of tussen 60 en 100 cm diepte (B2) rust op veen. De bovengrond van 
deze gronden is meestal ontkalkt; de diepere horizonten zijn kalkhoudend tot kalkrijk. Het 
gemiddeld kalkgehalte is aanzienlijk lager dan bij de kreekruggronden, door het feit dat de 
poelgronden meer onderhevig waren aan ontkalking (eeuwenlange weidevegetatie, lage natte 
ligging). Op de overgang van het oudland met de zandstreek, vooral ten noorden van Damme 
en aan de Molenkreek te Middelburg, komt overdekt Pleistoceen voor. 
 
Middenlandpolders komen vooral voor in de driehoek Oostkerke, Westkapelle en Heist (kaart 
13). De kreekruggen bestaan er uit zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand 
in lichter materiaal (D4) of tussen 60 en 100 cm diepte overgaand in lichter materiaal (D5). De 
overdekte kreekruggronden zijn geheel kalkhoudend; de bovenste horizonten zijn nochtans in 
sterke mate ontkalkt. De poelgronden bestaan vooral uit klei welke tussen 20 en 40 cm diepte 
rust op zware Duinkerken II-klei. Meestal zijn deze bodems kalkhoudend; de bovengrond echter 
is sterk of volledig ontkalkt. 
 
In het nieuwland van de Zwinpolders zijn volgende bodemtypes aanwezig: schorpolders, 
geulpolders, kreekruggen en overdekt Pleistoceen. Schorpolder bestaan uit zware klei tot klei, 
op minder dan 60 cm diepte (Bb1), tussen 60 en 100 cm diepte of meer dan 100 cm (Bb3) 
overgaand in lichter materiaal (Bb2). De textuur van het kleidek varieert volgens de polder; hoe 
jonger de polder des te zwaarder de klei gemiddeld is. Geulgronden zijn de laagliggende 
gronden van de niet geheel opgevulde getijdengeulen. De opbouw van de geulgronden wisselt 
sterk over korte afstand. Kreekruggen omvatten lichte gronden, die langsheen de 
getijdengeulen natuurlijke, weinig uitgesproken hoogten vormen. De bovenste horizonten van 
de kreekruggen bestaan uit lichte klei of zavel. De overgang van de lichte klei tot het zand, dat 
meestal op een zekere diepte wordt aangetroffen, gebeurt doorgaans via zavel en/of 
slibhoudend zand. Het overdekt Pleistoceen omvat gebroken zand die rust op Pleistoceen tussen 
20 en 50 cm diepte (P1) of zavel, op meer dan 40 cm diepte overgaand tot lichte klei, die 
meestal op meer dan 100 cm diepte rust op Pleistoceen (Pm). 
 
Voor de kartering van de zandstreek werd het morfogenetisch classificatiesysteem toegepast. 
De belangrijkste bodems omvatten matig droge zandgronden (Zc), matig natte zandgronden 
(Zd), matig droge lemige zandgronden (Pc) en natte gronden op lemig zand (Se). In het 
noordelijk gebied van de zandstreek komen vooral bodems voor met een textuur van zand; in 
het zuidelijk deel vooral zandleembodems (kaart 11). Ook in de duinstreek is de bodem in kaart 
gebracht via het morfogenetisch classificatiesysteem. De belangrijkst bodemsoort is matig natte 
gronden op lemig zand (Sd).  
 

3.4 Hydrologie 

Het Afleidingskanaal van de Leie bezit drie verschillende kanaalvakken: 
 het eerste kanaalvak loopt van Deinze en eindigt te Durmen, de kruising met het kanaal 

Gent-Brugge. Het nagestreefd waterpeil voor dit pand is 5,7 m TAW; 
 het tweede kanaalvak loopt van Durmen tot Balgeroeke met een streefpeil van 5,00 m TAW; 
 het meest afwaartse pand ligt vanaf Balgeroeke tot Zeebrugge waarbij een streefpeil van 

3,30 m TAW wordt aangewend (VMM afdeling Water, 2006a). 
 
Figuur 6 toont de waterpeilen (gebaseerd op daggemiddelden) te Merendree, Zomergem en 
Oostkerke en het debiet (gebaseerd op daggemiddelden) te Zomergem. De gemiddelden, 
maximale en minimale waarden (gebaseerd op uurgemiddelden) voor de peilen en het debiet is 
aangegeven in tabel 6. Het streefpeil wordt ook in de praktijk gehaald in het kanaalvak Deinze-
Durmen. In het kanaalvak Durmen-Balgeroeke is het geobserveerde waterpeil zo’n 20 cm hoger 
dan het streefpeil terwijl in het pand Balgeroeke-Zeebrugge het peil zo’n 30 cm lager is dan het 
streefpeil.  
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Tabel 6.  Gemiddelde, maximale en minimale waarden voor het peil te Merendree, Zomergem en Oostkerke en het 
debiet te Zomergem (gebaseerd op uurgemiddelden tussen 1 januari 1996 en 31 december 2007). 

 gem. max. min. 
peil te Merendree (m TAW) 5,72 7,91 5,39 
peil te Zomergem (m TAW) 5,18 7,21 4,54 
peil te Oostkerke (m TAW) 3,02 4,99 1,63 
debiet te Zomergem (m³/s) 4,38 88,40 -1,59 
 
In het eerste kanaalvak (Deinze-Durmen) bedraagt de waterdiepte in de vaargeul minimum 
3,50 m. Tussen Durmen en Balgerhoeke heeft het Afleidingskanaal een diepte van 2,50 m tot 3 
m. Juist stroomafwaarts Durmen is de diepte minder en beperkt tot 2 m. De plaatsen met de 
sterke aanslibbing op het Afleidingskanaal van de Leie liggen t.h.v. de zwaaikom Noorderwal in 
Deinze en t.h.v. de kruising met het kanaal Gent-Brugge (VMM afdeling water, 2005). 
 
Het afwateringsgebied van het Afleidingskanaal is weergegeven op kaart 14 (gebaseerd op het 
bekkenbeheerplan Gentste kanalen (VMM afdeling Water, 2005), het bekkenbeheerplan Brugse 
Polders (VMM afdeling Water, 2006a) en de studie rond de waterhuishouding van het 
Leopoldkanaal (Belgroma, 1999)). Het Afleidingskanaal van de Leie watert voor een deel de 
gebieden van het Leiebekken af. Zo’n 2/3 van het Leiewater wordt immers via het 
Afleidingskanaal afgevoerd, het resterend deel watert af via de oorspronkelijke meanderende 
Toeristische Leie naar de Ringvaart (en wordt dan verder afgeleid naar de Zeeschelde richting 
Antwerpen, het kanaal Gent-Oostende en het kanaal Gent-Terneuzen; figuur 7; VMM afdeling 
Water, 2006b). Het Afleidingskanaal is tevens van belang voor de afwatering van het gebied 
tussen Deinze en Aalter (met als belangrijke uitmondende waterloop de Poekebeek) en van een 
gebied tussen Durmen en Maldegem (met belangrijkste waterloop de Ede). De maximale 
afvoercapaciteit is beperkt door de huidige afmetingen van het kanaal zelf. Een verdubbeling 
van de breedte van het Afleidingskanaal zou de afvoercapaciteit ongeveer verdrievoudigen 
(VMM afdeling Water, 2006a). 
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Figuur 6.  Daggemiddelden voor het Afleidingskanaal van de Leie van de waterpeilen te Merendree, Zomergem en Oostkerke en van de debieten te Zomergem. De gegevens te Merendree en 
Oostkerke lopen vanaf 1 januari 1996 tot 31 december 2007, te Zomergem vanaf 5 oktober 2002 tot 31 december 2007 (bron: Hydrologisch InformatieCentrum).  
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Figuur 7.  Schematische voorstelling van de afwatering en debieten rond Gent onder normale omstandigheden en bij 
extreem hoogwater (bron: MaIS-studie: AWZ – Afdeling Bovenschelde & Afdeling Waterwegen Kust, 2001) 
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Het Leopoldkanaal staat in voor de afwatering van het noordelijk poldergebied in West- en Oost-
Vlaanderen. Enkele belangrijke waterlopen die afwateren naar het Leopoldkanaal zijn: 
Zuidervaartje, Zwinnevaart, Isabellavaart, Noordwatergang, Zuidwatergang, Moerader, 
Eivoordebeek, Romboutswerve, Het Geleed en de Hoge watering. De gravitaire afwatering van 
het Leopoldkanaal (westelijk pand) naar de zee wordt bemoeilijkt door het lage waterpeil op het 
Leopoldkanaal. Bovendien belemmert het Afleidingskanaal, welke vlak naast het Leopoldkanaal 
in de voorhaven uitmondt, door het hoger waterpeil de afwatering van het Leopoldkanaal (VMM 
afdeling Water, 2006a). 
 

3.5 Kunstwerken en bemalingstations 

Het belangrijkste uitwateringskunstwerk van het Afleidingskanaal van de Leie is gelegen te 
Zeebrugge. Het Afleidingskanaal mondt er uit in twee kokers van zo’n 15 m breedte en zo’n 1 
km lengte. De betonnen koker heeft een bodemdiepte van -3,00 m TAW. De vrije lozing op zee 
beperkt de afwatering tot perioden waarbij het Noordzeepeil lager is dan dat van het 
Afleidingskanaal van de Leie. Op een 100-tal meter voor de uitstroming in de voorhaven van 
Zeebrugge ligt een schuivencomplex. Als de schuiven dicht zijn doet het kanaalpand tussen 
Zeebrugge en Balgerhoeke dienst als buffer waarbij het met water wordt gevuld. 
 
De waterdoorvoer van het Afleidingskanaal van de Leie ter hoogte van de kruising met het 
kanaal Gent-Oostende (Durmen) kan geregeld worden door twee schuiven (foto 121) en sifons 
onder het kanaal Gent-Oostende. Te Balgerhoeke wordt het peilverschil gerealiseerd door 
schuiven en een stuw (foto 118-120). Bij grote wasdebieten op de Leie worden de stuwen van 
Durmen en Balgerhoeke en de sifon te Durmen volledig geopend (VMM afdeling Water, 2006a).  
 
Op waterlopen in de omgeving van het Afleidingskanaal komen volgende bemalingstations voor. 

 De gravitaire afvoer van de Kaandelbeek (Deinze) naar het Afleidingskanaal van de Leie 
werd vervangen door een vijzelgemaal. 

 Het pompstation op het Zuidervaartje te Oostkerke (Damme) werd reeds gebouwd in de 
jaren ‘70 ten behoeve van de waterkwaliteit. In deze periode was het water van het 
Zuidervaartje van dusdanig slechte kwaliteit dat besloten werd om in de drogere 
zomermaanden het water over te pompen naar het relatief vervuilde Afleidingskanaal in 
plaats van de normale gravitaire ontwatering naar het Leopoldkanaal. Dit pompstation wordt 
omwille van de verbetering van de waterkwaliteit van het Zuidervaartje enkel aangewend bij 
piekdebieten. Het pompstation wordt ingezet om water van het Zuidervaartje/Leopoldkanaal 
over te hevelen naar het Afleidingskanaal van de Leie. Het gemaal bestaat uit 2 pompen met 
elk een capaciteit van 1,2 m3/s. 

 De afwatering van de Ronselarebeek gebeurt onder normale omstandigheden gravitair (via 
sifonering onder het Afleidingskanaal) in het Leopoldkanaal. Op de Ronselarebeek is sinds 
2003 een noodgemaal operationeel dat toelaat piekdebieten af te voeren via het 
Afleidingskanaal. Het gemaal bestaat uit 3 pompen met elk een capaciteit van 1,8 m3/s. 

 De Zwinpolder beschikt over twee mobiele pompen van elk 1 m3/s. Pompplaatsen werden 
ingericht aan de uitmonding van de Noord- en Zuidwatergang (Zwinpolder, 2008). 

 

3.6 Scheepvaart 

De mogelijkheden voor scheepvaart op het Afleidingskanaal van de Leie verschillen naargelang 
het kanaalvak: 
 tussen Deinze en Durmen is het Afleidingskanaal bevaarbaar voor klasse Va-schepen1, 
 het deel tussen Durmen en Balgerhoeke is enkel bevaarbaar voor pleziervaart (klasse I), 
 het gedeelte van Balgerhoeke tot Zeebrugge is onbevaarbaar. 

 
Een snelvaartzone komt voor tussen Deinze (stroomafwaarts loskaai) en Landegembrug. 

                                               
1 De indeling van de schepen gebeurt volgens het officieel CEMT (Europese Conferentie voor Ministers van Transport) – 
klassement (CEMT, 1992) en is weergegeven in bijlage 1. 
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3.7 Kwetsbaarheidkaarten voor verdroging 

Kwetsbaarheid duidt op een combinatie van twee factoren: de gevoeligheid van een 
milieusysteem voor een bepaalde effectgroep (zoals verdroging, verzuring en eutrofiëring) en 
een waardering voor dat systeem. Gevoelige systemen die een hoge waardering hebben zijn 
zeer kwetsbaar. Gevoeligheid is het negatief effect van een bepaalde ingreep op het ecosysteem 
of een component daarvan. Het opstellen van gevoeligheidsklassen gebeurt via “best 
professional judgement“ en is dus niet gebaseerd op kwantitatieve gegevens (Peymen et al., 
2000).  
 
Belangrijk voordeel van kwetsbaarheid t.o.v. gevoeligheid is dat kwetsbaarheid niet meer 
beoordeeld moet worden. Een ecotoop kan zeer gevoelig zijn voor een ingreep maar minder 
kwetsbaar omwille van lage natuurwaarden. 
 
Op niveau Vlaanderen is een kwetsbaarheidkaart uitgewerkt voor verdroging (Peymen et al., 
2000). Belangrijk nadeel van deze kaarten is dat de eerste versie van de biologische 
waarderingskaart (BWK) als basis dienst deed. Voor de omgeving van het Afleidingskanaal 
werden dan ook nieuwe kwetsbaarheidkaarten uitgewerkt op basis van de recente BWK-
kartering. Deze kwetsbaarheidkaarten werden opgesteld via twee verschillende methodes:  
 Een eerste methode gebeurt enkel op basis van de BWK. Bij deze methode werden de 

indicatiegetallen voor gevoeligheid voor waterstandsdaling van De Baere (1998) en de 
waardering van ecotopen volgens de BWK gebruikt voor de verschillende 
karteringseenheden. Via de omzettingsleutel in De Saeger (1998) kunnen de vier 
kwetsbaarheidklassen voor verdroging worden onderscheiden. Deze kwetsbaarheidkaart is 
weergegeven op kaart 15. Belangrijk nadeel van deze methode is dat enkel rekening wordt 
gehouden met actuele, vaak reeds gedegradeerde natuurwaarden. 

 Een tweede methode maakt gebruik van de combinatie van een gevoeligheidskaart op basis 
van de bodemkaart en de kwetsbaarheidkaart op basis van de BWK. De gevoeligheidskaart 
voor verdroging op basis van de bodemkaart (kaart 16) is bekomen volgens de methode van 
Van Ghelue et al. (1993). Deze methode houdt rekening met volgende, uit de bodemkaart 
afgeleide, parameters: de textuurklasse en grondwaterstand voor capillaire opstijging, de 
grondwaterstroming, de grondwaterstand en de aanwezigheid van organische stof. De 
integratie van de gevoeligheidskaart op basis van de bodemkaart en de kwetsbaarheidkaart 
op basis van de BWK leidt tot een verbetering van de kwetsbaarheidkaarten (De Saeger, 
1998). Kaart 17 geeft de geïntegreerde kwetsbaarheidkaart. Deze kaart werd bekomen door 
middel van de omzettingssleutel volgens De Saeger (1998). Door deze omzettings-sleutel 
wordt de kwetsbaarheid van een ecotoop op basis van BWK opgewaardeerd indien de bodem 
gevoelig of zeer gevoelig is voor verdroging. 

 
Door vier klassen van kwetsbaarheid te onderscheiden wordt de bruikbaarheid van de 
kwetsbaarheidkaart voor beleidsbeslissingen vereenvoudigd. Vier klassen geven tevens nog een 
voldoende differentiatie. 
 
Uit de kwetsbaarheidkaart voor verdroging (kaart 17) blijken vooral volgende gebieden zeer 
kwetsbaar te zijn: 
 de vallei van de Dauwbeek (Zeverenbeek); 
 het gebied aanliggend aan het Afleidingskanaal van de Leie tussen de Dauwbeek en de 

Poekebeek; 
 de vallei van de Oude Kale; 
 het Nevels Vaardeken; 
 het aanliggend gebied rond het kanaal Gent-Brugge; 
 Het Leen; 
 graslanden te Damme: ondermeer t.h.v. de toponiemen Stampershoek en Bonem, rond de 

waterlopen Romboutswerve, Moerader, Zijdelingsevaart, Fivierader, Dwarsader en 
Ronselarebeek; 

 graslanden te Heist: Ramskapelle, Kleiputten van Heist. 
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Enkele gebieden tonen een hoge gevoeligheid voor verdroging op basis van de bodemkaart 
(kaart 16) maar zijn weinig kwetsbaar voor verdroging via de BWK (kaart 15) zoals het gebied 
aanliggend aan het Afleidingskanaal tussen de monding van de Dauwbeek en de Poekebeek en 
rond Eeklo en Moerkerke. 
 

3.8 NOG/ROG/risicozones overstromingen 

 
In het kader van het Milieubeleidsplan actie 66 van het thema ‘verdroging’, werden digitale 
kaarten opgemaakte met een afbakening van de van nature overstroombare (NOG) en de 
recent overstroomde gebieden (ROG) in Vlaanderen.  
 
De afbakening van de NOG baseert zich op de digitale bodemkaart (terreingegevens van de 
jaren ‘50 en ‘60), waaruit volgende bodems zijn geselecteerd (Van Orshoven, 2001): 
 bodems zonder profielontwikkeling (= profielontwikkelingsklasse p) 
 zeer vochtige bodems (drainageklasse e tot en met h & F, I of G) 
 veenbodems 
 bodems van poldergebieden. 

Voor verstedelijkte en vergraven gebieden, de zgn. blinde vlekken, werden topografische en 
bodemkundige-topologische gegevens, naast de Vandermaelenkaart (19de eeuw) gebruikt om 
de interpretatie naar overstroombaarheid te kunnen doorvoeren. 
 
De ROG zijn gebieden die recent overstroomd werden. De aanduiding van deze gebieden is 
gebaseerd op ondermeer terreinverslagen, luchtfoto's, luchtvideo-opnamen en tv-beelden. Deze 
databronnen werden omgezet tot digitale kaartlagen. 
 
Voor Vlaanderen werd de kaart met de risicozones voor overstromingen goedgekeurd door de 
Vlaamse regering op 8 september 2006. De risicozones overstroming zijn een combinatie van 
zowel de gemodelleerde overstromingsgebieden als de recent overstroomde gebieden 
gecorrigeerd aan de hand van het Digitaal Hoogte Model Vlaanderen (DHM). 
 
In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn ROG-gebieden of risicozones voor 
overstroming te vinden in (kaart 18): 
 de vallei van de Zeverenbeek, 
 de direct aan het Afleidingskanaal van de Leie grenzende gronden te Meigem, Bachte-Maria-

Leerne en Vosselare, 
 Nevels Vaardeken, 
 gebieden rond het kanaal Gent-Brugge t.h.v. Durmen, 
 gebieden aanliggend aan het Afleidingskanaal van de Leie t.h.v. kruising N49, 
 gebied ten zuiden van Afleidingskanaal van de Leie tussen Celie- en Rapenbrug, 
 graslanden Waterhoek, 
 graslanden Stampershoek, 
 graslanden t.h.v. toponiem Bonem 
 graslanden Moerader, 
 graslanden Romboutswerve, 
 graslanden Braambeierhoek, 
 graslanden rond Zijdelingsevaart, 
 graslanden Palingpot, 
 Kleiputten van Heist. 
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3.9 Oppervlaktewater 

3.9.1  Kwaliteitsvereisten  

Alle waterlopen dienen minstens te voldoen aan de basiswaterkwaliteit. Enkele waterlopen rond 
het Afleidingskanaal dienen te voldoen aan de normen van drinkwaterkwaliteit: de Poekebeek, 
de Oude Kale, de Kruisstraatwaterloop, de Lieve, het Brakeleiken, het Eeklo’s Leiken, de Eeklose 
Watergang en het Leopoldkanaal tussen de uitmonding van de Zuidwatergang en de inkokering 
te Zeebrugge. De Lieve heeft supplementair de functie viswater gekregen. Ook voor de Damse 
Vaart is de functie viswater toegekend (besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998, 
B.S. 29 januari 1999; VMM, 2002 en VMM, 2003). In de bijlage 2 is een overzicht te vinden van 
de waterkwaliteitsdoelstellingen in het Vlaams Gewest. 
 

3.9.2  Fysisch-chemische waterkwaliteit 

Een evaluatie van de fysico-chemische waterkwaliteit kan gebeuren door de Prati-index (PI). De 
Prati-index wordt berekend door een formule op basis van het percentage zuurstofverzadiging, 
het biochemisch zuurstofverbruik en de concentratie aan ammoniakale stikstof. Een lage Prati-
index impliceert een goede waterkwaliteit, waarden hoger dan 16 wijzen op een sterk 
verontreinigde toestand. Richtgetal is een Prati-index van maximum 2 wat overeenkomt met de 
officiële basiskwaliteitsnorm voor opgelost zuurstofgehalte van 5 mg/l (MIRA, 2007). 
 
Tabel 7 geeft de Prati-indices voor het Afleidingskanaal van de Leie in de periode 1989-2005. De 
beoordeling van de Prati-indices van recente metingen duidt op een verontreinigde (PI = 4-8) 
en matig verontreinigde (PI = 2-4) waterkwaliteit. De grafiek met de evolutie van de Prati-
indices voor de meetpunten in het Afleidingskanaal tonen een daling van de PI in het begin van 
de jaren ’90 en sinds midden jaren ’90 vrij gelijkaardige waarden.  
 
De chemische parameters in het Afleidingskanaal van de Leie die niet voldoen aan de norm voor 
basiswaterkwaliteit (tabel 8) zijn: het biologisch en chemisch zuurstofverbruik, opgeloste 
zuurstof, orthofosfaat, totaal fosfaat, ammonium en Kjeldahlstikstof. Opmerkelijke 
overschrijdingen van de norm tijdens recente meetcampagnes (2005-2006) worden vastgesteld 
bij totaal fosfaat (tot 3x de norm), orthofosfaat (tot 2x de norm) en ammonium (tot 4x de 
norm). 
 
Overschrijdingen van cadmium zijn relatief recent (2003-2005) te noteren voor het meetpunt 
ter hoogte van Ramskapellebrug. Eind jaren ’90 toonde dit meetpunt tevens overschrijdingen 
voor de norm van enkele bestrijdingsmiddelen (endrin, isodrin en fenitrothion). 
  
De evolutie van de waarden van enkele chemische parameters in het Afleidingskanaal van de 
Leie vanaf 1989 tot 2006 is weergegeven in figuur 8. De evolutie aan biologisch en chemisch 
zuurstofverbruik, orthofosfaat, totaal fosfaat en ammonium laten een duidelijke daling zien 
tijdens de jaren ’90 en vrij gelijkaardige waarden vanaf de jaren 2000.  
 
De Prati-index (2004-2006) voor enkele waterlopen in het omgevend gebied van het 
Afleidingskanaal van de Leie is als volgt (bron: www.vmm.be): 
 niet verontreinigd (PI = 0-1): geen enkele; 
 aanvaardbaar (PI = 1-2): Damse Vaart, Het Geleed, Vosselareput; 
 matig verontreinigd (PI = 2-4): Leopoldkanaal, Ronselarebeek, Romboutswerve, Haringgat, 

Ede, Eeklose Watergang, Loop van het Hollebeekstraatje, Wagemakersbeek, De Lieve, 
Poekebeek; 

 verontreinigd (PI = 4-8): Isabellavaart, Zwinnevaart, Jaegerbeek, Verloren kreek, Eeklo’s 
Leiken, Neerschuurbeek, Dauwbeek, Leie; 

 zwaar verontreinigd (PI = 8-16): geen enkele; 
 zeer zwaar verontreinigd (PI >16): geen enkele. 

 
Kaart 19 en 20 tonen de Prati-indices voor het Afleidingskanaal en omgeving voor de periode 
2004-2005 en 1990-1992. 
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3.9.3 Biologische waterkwaliteit 

De biologische waterkwaliteit wordt nagegaan door de Belgisch Biotische Index (BBI). De BBI 
wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van waterbodembewonende macro-invertebraten 
(o.m. insecten, weekdieren, kreeftachtigen, wormen,…). De BBI wordt berekend door de 
diversiteit aan organismen enerzijds en door gevoeligheid van bepaalde indicatorsoorten t.o.v. 
verontreiniging anderzijds. De BBI varieert van 0 (uiterst slechte biologische kwaliteit, geen 
macro-invertebraten gevonden) tot 10 (goede biologische kwaliteit).  
 
Tabel 9 geeft de BBI voor het Afleidingskanaal van de Leie in de periode 1989-2006. De 
beoordeling van de indices van recente metingen duidt vooral op een matige (BBI = 5-6) 
biologische waterkwaliteit voor het Afleidingskanaal van de Leie. Op enkele plaatsen werd 
recent een slechte (BBI = 3-4) biologische kwaliteit gemeten (fietsbrug Nevele, Merendreebrug, 
stroomopwaarts Durmen). Enkel de resultaten van het meetpunt te Stroburg in 2006 toont een 
goed biologische (BBI = 7-8) kwaliteit. De grafiek met de evolutie van de BBI tussen 1989 en 
2006 voor de meetpunten in het Afleidingskanaal tonen een verbetering van de biologische 
waterkwaliteit (figuur 8). 
 
De waterkwaliteit afgeleid uit de BBI van recente metingen (2004-2006) voor verschillende 
waterlopen in de omgeving van het Afleidingskanaal is als volgt (bron: www.vmm.be):  
 zeer goede biologische waterkwaliteit (BBI = 9-10): geen enkele; 
 goede biologische waterkwaliteit (BBI = 7-8): Damse Vaart, Romboutswerve, Het Geleed, 

Kaleshoekbeek, Hoge watering, Verloren kreek, Noordbroekwatergang, Loop van het 
Hollebeekstraatje, Wagemakersbeek, Oude Kale, Poekebeek; 

 matige biologische waterkwaliteit (BBI = 5-6): Isabellavaart, Leopoldkanaal, Zwinnevaart, 
Ronselarebeek, Zuidervaartje, Eeklo’s Leiken; 

 slechte biologische waterkwaliteit (BBI = 3-4): Leie; 
 zeer slechte biologische waterkwaliteit (BBI = 1-2): geen enkele; 
 uiterst slechte biologische waterkwaliteit (BBI = 0): geen enkele. 

 
Kaart 19 en 20 tonen de BBI voor het Afleidingskanaal en omgeving voor de periode 2004-2005 
en 1990-1992. 
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Tabel 7.  Een overzicht van de Prati-index van de verschillende meetpunten in het Afleidingskanaal van de Leie gedurende de periode 1989-2005. Waarden hoger dan het richtgetal (2) zijn 
grijsgevlakt. 

meetplaats 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
765010 
Ramskappelebrug 

 5,2     4,0    5,1 3,0 3,1 3,4 2,8 3,7 2,2 

765000 
Platheulebrug 

 9,3 7,1  5,7 6,0  4,3 5,2 3,7 4,6 4,7      

765020  
Sifonbrug 

      3,6     4,0      

765030 
Jacksenbrug 

           3,2      

765050 
Leestjesbrug 

      3,1           

766000 
Strobrug 

 7,8 5,8  6,5 5,4  3,7 5,2     5,4 2,7 3,4 4,9 

766300 
Celiebrug 

      3,7 3,3 5,2 2,7 3,4 2,8 3,5 3,1 2,6 4,6 3,0 

766500  
zo’n 350 m afw. Balgeroekebrug 

      3,9 3,3 5,4 3,5 3,7 3,6 4,0 3,2 3,1 4,0 3,0 

767000 
Stoktevijverbrug 

  7,1  6,3 6,7        4,6 5,6 3,5  

767500 
zo’n 450 m opw. Duivekeetbrug 

              5,4 3,9 4,5 

778700  
net opw. de kruising kanaal Gent-Brugge 

       5,5 7,0 3,2       6,8 

768000  
Merendreebrug 

9,8 9,0 7,6  5,8 5,8 7,5 6,1 7,5 6,8 6,6 4,1 4,6 4,2 4,7 4,9 6,9 

768100  
zo’n 650 m afw. E40 

        8,0 6,0 5,4 9,9   4,6 4,8 4,6 

768300  
Fietsbrug Nevele 

        7,9 6,0 5,1 4,2 4,0 4,9 5,0 4,8 4,3 

768600  
zo’n 2 km afw. Krommebrug 

              4,3 4,8 4,5 

768800  
zo’n 800 m afw. Krommebrug 

              4,5 4,9 4,4 
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Tabel 8.  De gemiddelde meetresultaten in 2005 of 2006 van enkele parameters in meetpunten op het Afleidingskanaal van de Leie. Waarden die niet voldoen aan de basiswaterkwaliteit zijn 
grijsgevlakt. 

meetplaats BZV 
 
mg/l 

CZV 
 
mg/l 

O2 
 
mg/l 

NO3
-+ 

NO2
-

mg/l 

NH4+ 
 
mg/l 

KjN 
 
mg/l 

Pt 
 
 mg/l 

O-PO4 
 
mg/l 

EC 
 

S/cm 

Cl- 
 
mg/l 

ZS  
 
mg/l 

765010 
Ramskappelebrug 

4,22 32,1 9,7 4,2 1,8 3,3 0,8 0,45 898,6 178,8 16,9 

765000 
Platheulebrug 

 30,7 8,1 4,2 1,8 3,4 0,8 0,41 750,5 86,3  

765020  
Sifonbrug 

           

765030 
Jacksenbrug 

           

765050 
Leestjesbrug 

           

766000 
Strobrug 

  5,5      732,0   

766300 
Celiebrug 

4,53 36,3 8,2 5,6 1.7 2.7 0,7 0,36 762,0 88,6 32,3 

766500  
zo’n 350 m afw. Balgeroekebrug 

4,28 33,4 8,2 4,5 2 3,7 0,8 0,39 774,5 81,9 24,7 

767000 
Stoktevijverbrug 

  3,4      834,0   

767500 
zo’n 450 m opw. Duivekeetbrug 

4,97 31,7 7,2 5,3 2,6 3,7 0,9 0,51 902,6 100,9 24,6 

778700  
net opw. de kruising kanaal Gent-Brugge 

           

768000  
Merendreebrug 

4,32 36,1 4,9 5,8 2,7 4,2 1 0,57 920,2 102,0 48,1 

768100  
zo’n 650 m afw. E40 

4,65 30,2 5,4 5,9 2,9 4,5 1,1 0,58 909,4 103,9 38,1 

768300  
Fietsbrug Nevele 

4,47 36,0 5,4 5,9 2,9 4,8 1 0,58 914,9 105,0 48,1 

768600  
zo’n 2 km afw. Krommebrug 

4,82 33,3 5,7 5,7 2,9 4,5 1,1 0,57 936,6 107,2 39,9 

768800  
zo’n 800 m afw. Krommebrug 

4,3 31,7 5,5 5,7 2,9 4,3 1 0,58 917,8 105,3 33,1 
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Figuur 8.  Evolutie van enkele chemische parameters en de BBI (gemiddelde en standaarddeviatie) in de verschillende meetpunten van het Afleidingskanaal van de Leie tussen 1989 en 2006. 
De rode lijn geeft de norm of richtgetal aan. 
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Figuur 8.  Evolutie van enkele chemische parameters en de BBI (gemiddelde en standaarddeviatie) in de verschillende meetpunten van het Afleidingskanaal van de Leie tussen 1989 en 2006. 

De rode lijn geeft de norm of richtgetal aan (vervolg). 
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Tabel 9.  Een overzicht van de BBI van de verschillende meetpunten in het Afleidingskanaal van de Leie gedurende de periode 1989-2006. Waarden die niet voldoen aan de basiswaterkwaliteit 
( 7) zijn grijsgevlakt. 

meetplaats 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
765010 
Ramskappelebrug 

0 2 2 2 4 5 5    4 6 4 5 5 7 7 6 

765000 
Platheulebrug 

       4 4   3       

765020  
Sifonbrug 

2 2 2 2 2  5     5       

765030 
Jacksenbrug 

 1 2 2 2       4       

766000 
Strobrug 

0 0 2 2 2   3 5     3 3 6 6 7 

766300 
Celiebrug 

      5 3 5 5  4 5 3 4 6 6 6 

766500  
zo’n 350 m afw. Balgeroekebrug 

      4 3 4   4 5  4    

767000 
Stoktevijverbrug 

4 2 2  2 3 2 3      4 4 6  6 

767500 
zo’n 450 m opw. Duivekeetbrug 

                5  

778700  
net opw. de kruising  
kanaal Gent-Brugge 

                4  

768000  
Merendreebrug 

1 2 1 1 1 3 2 2  3 3  4 5 4 3 5 5 

768100  
zo’n 650 m afw. E40 

         3  4     5  

768300  
Fietsbrug Nevele 

     4    3     4  3  

768600  
zo’n 2 km afw. Krommebrug 

       3           

768800  
zo’n 800 m afw. Krommebrug 

                5  
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3.9.4 Kwaliteit van de waterbodem 

De waterbodem vervult een uiterst belangrijke rol in het waterecosysteem. De waterbodem 
fungeert als voedsel-, rust- en verblijfplaats voor allerlei waterorganismen. De kwaliteit van de 
waterbodems hangt nauw samen met de kwaliteit van de waterkolom. Enerzijds heeft de 
kwaliteit van het water een directe weerslag op die van de bodem. Anderzijds geeft de 
waterbodem, bij een verbetering van de waterkwaliteit, bepaalde toxische stoffen terug af. 
 
In 1994 werd door AMINAL afdeling Water een onderzoeksmethode (De Cooman et al., 1998; 
De Deckere et al., 2000) uitgewerkt voor de beoordeling van de waterbodem, het zogenaamde 
‘triadesysteem’. Hierbij werden fysico-chemische (o.a. N- en P-gehalte, PAK’s, PCB’s, pesticiden, 
minerale oliën), biologische (diversiteit macro-invertebraten en vervorming kaken van 
chironomidenlarven) en ecotoxicologische (algengroei, mortaliteit van Tamnocephalus platyrus 
en Hyalella azteca) parameters in beschouwing genomen om tot een algemene beoordeling te 
komen. 
 
Kaart 21 toont de waterbodemkwaliteit volgens het triadesysteem voor het Afleidingskanaal van 
de Leie en enkele omgevende waterlopen. Tabel 10 geeft een overzicht van de fysico-
chemische, biologische, ecotoxicologische parameters en de globale beoordeling van de 
waterbodem in de verschillende meetpunten voor het Afleidingskanaal van de Leie. 

Tabel 10.  De fysico-chemische, biologische, ecotoxicologische parameters en de globale beoordeling van de 
waterbodem in de verschillende meetpunten op het Afleidingskanaal van de Leie (bron: www.vmm.be). 

meetplaats ecotoxicologisch fysico-chemisch biologisch globaal 

Deinze 
(2 meetpunten) 

ernstige acute impact afwijkend slecht zeer slecht 

Nevelebrug ernstige acute impact licht afwijkend matig slecht 

Merendreebrug acute impact afwijkend slecht zeer slecht 

Tussen Durmen en 
Duivekeetbrug 

ernstige acute impact afwijkend matig zeer slecht 

Stoktevijverbrug ernstige acute impact sterk afwijkend slecht zeer slecht 

Net stroomopwaarts 
Balgeroekebrug 

ernstige acute impact sterk afwijkend matig zeer slecht 

Celiebrug lichte acute impact afwijkend goed slecht 

Rapenbrug ernstige acute impact sterk afwijkend matig zeer slecht 

Jacksenbrug lichte acute impact sterk afwijkend matig zeer slecht 

Syfonbrug lichte acute impact afwijkend goed slecht 

 
De globale beoordeling van de waterbodems uit het Afleidingskanaal van de Leie volgens het 
triadesysteem is slecht tot zeer slecht (kaart 21). 
 
De triade-indices voor de waterbodems van enkele waterlopen in de omgeving is als volgt 
(bron: www.vmm.be): 
 zeer slecht: Isabellavaart, Vaart van Eeklo, Eeklo’s Leike, Lieve, kanaal Gent-Brugge; 
 slecht: Leopoldkanaal (spoorovergang te Zeebrugge, Strobrug), Romboutswerve, 

Zuidervaartje, Hoekevaart, Ede, Oude Kale; 
 matig: Damse Vaart, Leopoldkanaal (t.h.v. Jacksenbrug).  

 



 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie 83 

3.9.5 Palingpolluenten 

In Vlaanderen worden in het aquatisch milieu toxische stoffen gemeten in zowel de waterkolom 
als de waterbodem. Naast deze klassieke methoden wordt er de laatste tijd meer en meer 
gepleit (o.a. in de Europese Kaderrichtlijn Water) voor passieve biomonitoring, waarbij de 
polluentconcentraties in biota gemeten worden. Passieve biomonitoring biedt het voordeel dat 
hiermee een beeld verkregen wordt van de biobeschikbaarheid van de toxische component. 
Metingen in bioindicatoren zijn bovendien minder onderhevig aan kortetermijnfluctuaties van 
verontreiniging in de waterkolom, maar geven een totaalbeeld van de polluentvrachten over een 
langere periode. 
 
Een zeer geschikt organisme hiervoor is Paling en dit omwille van volgende redenen: 
 veel vetoplosbare polluenten blijken in hoge mate te accumuleren in Paling, wat analytische 

voordelen heeft. Dit heeft te maken met de bentische levenswijze (in of nabij slib), zijn hoog 
vetgehalte (tot 40% van zijn lichaamsgewicht) en zijn hoge plaats in de voedselpyramide, 

 door de afwezigheid van een jaarlijkse reproductiecyclus zijn seizoenale effecten minder 
uitgesproken, 

 het sedentair (honkvast) gedrag en het algemeen voorkomen. 
 
De polluenten die in Paling worden gemeten kunnen worden verdeeld in drie groepen: 
polychloorbifenylen (PCB’s), pesticiden en zware metalen.  
 
Er bestaat in België geen individuele normen voor de verschillende PCB’s. In het KB van 16 april 
2002 werd de norm vastgesteld voor consumptie van de som van 7 “merker PCB’s” (dit zijn 
PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 en PCB 180); namelijk 75 ng/g versgewicht 
product.  
 
Voor het gehalte aan pesticiden in vis afkomstig van oppervlaktewater bestaan geen specifieke 
normen. In Nederland worden volgende normen toegepast: 50 ng/g versgewicht voor -HCH, 
100 ng/g versgewicht voor HCB en 200 ng/g versgewicht voor -HCH. In Amerika wordt de 
norm van 100 ng/g versgewicht voor dieldrin aangewend. In België is het gebruik van 
organochloorpesticiden, hexachlorobenzeen (HCB), dieldrin en DDT en derivaten verboden sinds 
1974, producten op basis van chlordaan sinds 1981 en -HCH sinds 2002. 
 
Slechts voor enkele zware metalen bestaan normen in België (en Europa): kwik (1000 μg/kg), 
cadmium (100 μg/kg) en lood (400 μg/kg).  
 
Tabel 11 geeft de gemeten waarden van enkele polluenten in vissen uit het Afleidingskanaal van 
de Leie ten opzichte van de waarden in de rest van Vlaanderen (Goemans et al., 2003). 
 
De som van de 7 “merker PCB’s” in Paling uit het Afleidingskanaal van de Leie tonen voor alle 
meetpunten een sterke overschrijding van de norm (75 ng/g versgewicht), namelijk zelfs 5x tot 
14x de normwaarde. De gemiddelde waarde en standaarddeviatie van de metingen in het 
Afleidingskanaal is: 681,6 ng/g  250,0 (http://vis.milieuinfo.be). 
 
De norm voor het gehalte aan PCB 153 (200 ng/g versgewicht) werd overschreden op enkele 
meetlocaties van het Afleidingskanaal, namelijk tussen Duivekeetbrug en Lindekesbrug (378,0 
ng/g), ter hoogte van de N9 (222,0 ng/g) en tussen Rapenbrug en Strobrug (202,5 ng/g). De 
gemiddelde waarde en standaarddeviatie van de metingen in het Afleidingskanaal is: 180,5 
ng/g  100,0 (http://vis.milieuinfo.be). 
 
De gehaltes aan PCB 52 in enkele meetpunten van het Afleidingskanaal van de Leie zijn de 14de, 
15de, 19de en 20ste hoogste waarde van Vlaanderen gemeten in de periode 1994 – 2001 
(Goemans et al., 2003) met de hoogste waarden gevonden ter hoogte van de N9 (127,0 ng/g), 
tussen Rapenbrug en Strobrug (106,2 ng/g) en tussen Ramskapellebrug en de inkokering te 
Zeebrugge (82,7 ng/g). De gemiddelde waarde en standaarddeviatie van de metingen in het 
Afleidingskanaal is: 86,8 ng/g  22,5 (http://vis.milieuinfo.be). 
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De gemiddelde dieldrin-concentraties (in paling gevangen in het Afleidingskanaal is sterk 
afwijkend ten opzichte van de referentiewaarde in Vlaanderen. De 4de, 14de en 18de hoogste 
waarde in Vlaanderen (meetperiode 1994 – 2001) zijn afkomstig van meetpunten in het 
Afleidingskanaal (Goemans et al., 2003). De hoogste waarden werden aangetroffen in de locatie 
gelegen tussen Rapenbrug en Strobrug (93,1 ng/g). De gemiddelde waarde en 
standaarddeviatie van de metingen in het Afleidingskanaal van de Leie is: 52,4 ng/g  23,1 
(http://vis.milieuinfo.be). 
 
De gemiddelde waarde en standaarddeviatie voor endrin van de metingen in het 
Afleidingskanaal is: 0,98 ng/g  0,42 (http://vis.milieuinfo.be). 
 
De gemiddelde waarde en standaarddeviatie voor transnonachloor van de metingen in het 
Afleidingskanaal is: 1,1 ng/g  0,4 (http://vis.milieuinfo.be). De 14de en 20ste hoogste waarde in 
Vlaanderen (meetperiode 1994 – 2001) zijn afkomstig van meetpunten in het Afleidingskanaal 
van de Leie (Goemans et al., 2003): tussen Stoktevijver- en Oostwinkelbrug (1,74 ng/g) en ter 
hoogte van de N9 (1,69 ng/g). 

Tabel 11.  De gemeten waarden van de polluenten in vissen uit het Afleidingskanaal van de Leie ten opzichte van de 
waarden in de rest van Vlaanderen (Goemans et al., 2003). 

polluent afwijking ten opzichte van de 
referentiewaarden in Vlaanderen 

PCB’s  
som van 7 
“merker PCB’s” 

sterk afwijkend 

pesticiden  
dieldrin sterk afwijkend 
endrin sterk afwijkend 
-HCH sterk afwijkend 
-HCH afwijkend 

HCB afwijkend tot sterk afwijkend 
p,p’-DDE licht afwijkend tot afwijkend 
p,p’-DDT afwijkend tot sterk afwijkend 
som DDT licht afwijkend tot afwijkend 
transnonachloor sterk afwijkend 
zware metalen  
cadmium niet afwijkend tot afwijkend 
kwik niet afwijkend tot licht afwijkend 
lood niet afwijkend tot afwijkend 
 

3.9.6 Structuurkenmerken van de waterlopen 

De beoordeling van de structuurkenmerken van waterlopen is beschreven in de studie van 
“Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het 
Vlaamse Gewest” (Bervoets et al., 1996). De beoordeling gebeurde vooral met behulp van 3 
parameters: (1) meandering, (2) stroom-kuilen patroon en (3) de aanwezigheid van holle en 
bolle oevers.  
 
Meandering van een waterloop heeft een sterk biologisch belang. Door de meandering treedt er 
een variatie op van stroomsnelheden: in de buitenbochten stroomt het water sneller dan in 
binnenbochten. In de buitenbochten is er een sterkere uitschuring in vergelijking met de 
binnenbochten. Hierdoor ontstaan er een afwisseling van bolle en holle oevers. Eveneens door 
de variatie van stroomsnelheden ontstaan er diepten en ondiepten in de bedding van de rivieren 
(het zogenaamde stroom-kuilen patroon). Een dergelijke variatie in een waterloop creëert paai-, 
voedings- en schuilplaatsen voor vissen en andere waterorganismen en vestingsmogelijkheden 
voor water- en moerasplanten.  
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De meeste waterlopen in de omgeving van het Afleidingskanaal te Damme, Brugge en Heist 
kwamen kunstmatig tot stand (zgn. polderwaterlopen). De beoordeling voor dergelijke 
waterlopen berust vooral op het al dan niet aanwezig zijn van oeververstevigingen, en indien 
van toepassing, het type oeverversteviging. 
 
Kaart 22 en tabel 12 geven de beoordeling van de structuurkwaliteit weer van de waterlopen in 
de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 
 
De beoordeling van de structuur van het Afleidingskanaal van de Leie is: 
 waardevol: tussen Durmen en Duivekeetbrug en tussen Lindekesbrug en de inkokering te 

Zeebrugge;  
 zwak: vanaf de uitmonding van de Dauwbeek tot Durmen en tussen Lindekesbrug en 

Duivekeetburg;  
 zeer zwak: tussen zwaaikom Deinze tot de uitmonding van de Dauwbeek. 

Tabel 12.  Oplijsting van de belangrijkste waterlopen in de omgeving van het Afleidingskanaal, gerangschikt van Deinze 
naar Zeebrugge, samen met de beoordeling van hun structuur. 

waterloop structuurbeoordeling 
Leiemeander Grammene zwak 
Dauwbeek vooral zwak; enkele trajecten matig 
Kleine reigersbeek zeer zwak en zwak 
Meerbeek zwak 
Poekebeek vooral matig en waardevol; nabij de uitmonding in het 

Afleidingskanaal zwak; een enkel traject zeer waardevol 
Oude Kale vooral matig en zeer zwak; een enkel traject waardevol 
Ossebeek zwak 
Kozijnebeek zwak 
Nevels Vaardeken zwak 
Lijkstroomwatergang vooral zwak 
Kruisstraatwaterloop zwak en waardevol 
Waterloop der Bergen vooral zwak 
De Lieve zwak 
Diepenbeek zwak en matig 
Wagemakersbeek zeer zwak en zwak 
Vijverloop zeer zwak 
Eeklo’s Leiken zeer zwak 
Murkelbeek zwak 
Loop van het Hollebeekstraatje zwak 
Watergang van de grote leegte zwak 
Eeklose Watergang waardevol en zeer zwak 
Beke zwak 
Noordbroekwatergang vooral zeer zwak en zwak; een enkel traject matig 
Leopoldkanaal waardevol 
Ede vooral zwak; nabij uitmonding zeer zwak 
Motebeek vooral zeer zwak 
Molenkreek/Papenkreek vooral waardevol; nabij uitmonding in Leopoldkanaal zwak; een 

enkel traject zeer waardevol 
Paddepoelewatergang zwak 
Donkse beek vooral zwak; nabij uitmonding in het Afleidingskanaal zeer zwak 
Hoge Watering vooral waardevol; een enkel traject zwak 
Het Geleed waardevol en zeer waardevol 
Kaleshoekbeek waardevol 
Rietgeleed waardevol 
Stampershoekbeek waardevol 
Zuidervaartje waardevol 
Damse Vaart zwak en matig 
Eindebeek waardevol 
Romboutswerve vooral waardevol; nabij uitmonding zeer zwak 
Moerader vooral waardevol 
Zwinnevaart vooral waardevol; nabij uitmonding in Leopoldkanaal zeer zwak 



86 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie  

Fiverieader waardevol; sommige trajecten droogvallend 
Gasader waardevol 
Zuidwatergang vooral matig 
Reigaertsbeek zeer zwak en zwak 
Zijdelingsevaart matig en waardevol 
Ronselarebeek zwak (de beoordeling gebeurde voor de uitvoering van het 

Ronselarebeekproject) 
Noord Watergang vooral waardevol 
Zuidwatergang matig, waardevol en zwak 
Noordwatergang waardevol en zwak 
Isabellavaart waardevol, zwak en zeer waardevol 

 

3.9.7 Oppervlaktewaterwinningen 

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) beschikt in Kluizen (gemeente 
Evergem) over een drinkwaterproductiecentrum. Deze oppervlaktewaterwinning legt voor 
enkele gebieden in de omgeving van het Afleidingskanaal beperkingen op (kaart 3). Vanwege 
het voortdurend stijgend waterverbruik werd in 1996 een tweede spaarbekken aangelegd. Om 
de spaarbekkens volwaardig te kunnen inzetten en de vooropgestelde productie in de nabije 
toekomst van 70.000 m³/dag gedurende het volledig jaar te kunnen handhaven (productie van 
25.550.000 m³/jaar), is een captatiegebied vereist met een totale oppervlakte van minimum 
28.000 ha. Deze oppervlakte is beschikbaar door de volgende stroomgebieden: 
 Burggravenstroom, Brakeleiken, Lieve, Oude Kale en Meirebeek: circa 11.000 ha, 
 Sleidingsvaardeken, Molenvaardeken, Avrijevaart, Kruisstraatwaterloop: circa 6.000 ha, 
 Poekebeek: circa 11.000 ha, 
 Wagenmakersbeek, Ede en Slependammewatergang: circa 10.000 ha. 

 
Momenteel worden de eerste drie stroomgebieden benut. Het water van de Poekebeek kan 
worden benut via een sifon onder het Afleidingskanaal van de Leie te Nevele. Het stroomgebied 
van de Poekebeek werd sinds februari 1998 aangesproken weliswaar in beperkte mate maar in 
de toekomst wil men dit optimaliseren. De VMW wenst immers gedurende de innameperiode ter 
hoogte van het pompstation te Vinderhoute de beschikking te hebben over 2 m³/s (te leveren 
door enerzijds Oude Kale en de Meirebeek, anderzijds de Poekebeek). Dit heeft gevolgen naar 
overstromingen in de vallei van de Oude Kale (zie landinrichtingsprojecten). 
 
Het gemeentelijk waterbedrijf Knokke-Heist voorziet de aanleg en exploitatie van een productie-
eenheid om drinkwater te produceren uit oppervlaktewater van het Leopoldkanaal (Antes, 
2005). 
 

3.9.8 Waterzuiveringsinfrastructuur 

Rioolwaterzuiveringsinstallaties in de buurt van het Afleidingskanaal van de Leie zijn 
(www.aquafin.be): 
 RWZI van Deinze met een capaciteit van zo’n 23.000 IE, gebouwd in 2001, 
 RWZI te Nevele met een capaciteit van 9.000 IE gebouwd in 1994, het type is een laagbelast 

oxydatiesloot; fosfor en stikstof worden verwijderd sinds 1995. 
 RWZI te Zomergem met een capaciteit van 5.500 IE, gebouwd in 2002, 
 RWZI te Eeklo met een capaciteit van zo’n 43.000 IE, gebouwd in 1994, 
 de RWZI te Maldegem heeft een zuiveringscapaciteit van 12.500 IE en werd in 1994 

gebouwd. Het type is een laagbelast actiefslibsysteem, fosfor en stikstof worden verwijderd 
sinds 1995. 

 de RWZI te Knokke-Heist werd in 1976 gebouwd; sinds 1998 worden fosfor en stikstof 
verwijderd. De capaciteit bedraagt 20.000 IE. Het type is een laagbelast actiefslibsysteem. 
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3.10 Grondwater 

3.10.1 Grondwaterkwetsbaarheid 

Grondwaterkwetsbaarheid is de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de 
bovenste watervoerende laag door stoffen die via de bodem in de grond dringen. De 
grondwaterkwetsbaarheid is weergegeven op kaart 23. 
 
De bepaling van de kwetsbaarheidkaart steunt op een drietal factoren: 
 de watervoerende laag: van belang zijn de aard en doorlatendheid (een zandige aquifer zal 

over het algemeen minder kwetsbaar zijn dan een grind- of krijtaquifer), 
 de deklaag: bepalend zijn aard, dikte en hydrologische kenmerken (een kleiige deklaag 

beschermt de onderliggende aquifer beter dan een leemdeklaag) en 
 de onverzadigde zone: bepalend is de dikte (een lage grondwaterstand is gunstiger dan een 

hoge grondwaterstand vermits oppervlakkige contaminaties er dan langer over doen om de 
grondwatertafel te bereiken). 

 
In de omgeving van het Afleidingskanaal is het grondwater meestal zeer kwetsbaar voor 
verontreiniging. De watervoerende lagen zijn er zandig waarbij er geen of een smalle zandige 
deklaag is met de onverzadigde zone van minder dan 10 m dikte (kaart 23).  
 
Ten zuiden van Leestjesbrug en ten westen van het Afleidingskanaal te Zomergem en Nevele 
komen zones voor met weinig kwetsbaar grondwater. Hier komt een kleiige deklaag voor boven 
de watervoerende lagen. De kwetsbaarheid van het grondwater is een combinatie van zeer 
kwetsbaar en matig kwetsbaar in de omgeving van het Afleidingskanaal te Deinze. De 
watervoerende laag is hier zandig met geen of een smalle zandige of lemige deklaag. 
 

3.10.2 Verziltingskaart 

Na de inpolderingen ontstond, door neerslag en het wegvallen van de invloed van de zee, een 
zoete bovenlaag op een zoute onderlaag. De dikte van de zoetwaterlaag is niet constant maar 
varieert van 2 tot 30 m. In het oudland is er een duidelijke relatie tussen het aanwezige 
microreliëf en de dikte van het zoetwaterpakket: onder hoger gelegen kreekruggronden ligt een 
dikke zoetwaterlaag, onder lager gelegen klei-op-veengronden ligt een dunne laag. In het 
middelland en nieuwland is deze relatie onduidelijk. Onder goed doorlatende bodems bestaat 
over het algemeen een dikke zoetwaterlaag, doordat meer regenwater infiltreert, dan onder 
minder doorlatende bodems.  
 
De invloed van de geïntensiveerde ontwatering op de diepte van het zoute grondwater is slecht 
beschreven. Een gevolg van de snelle afvoer van het neerslagwater is een geringe infiltratie 
naar het grondwater waardoor de zoetwaterlaag dunner wordt. Hierdoor bestaat het gevaar van 
verzilting. 
 
De diepte van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater, volgens De Breuck (1975) en De 
Breuck et al. (1973), is weergegeven op kaart 24. Locaties in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie waar dit grensvlak ondiep voorkomt zijn:  
 het gebied rond de Molenkreek/Papenkreek te Middelburg (ten noorden van 

Afleidingskanaal),  
 een gebied rond de Maleleie/Hoge Watering (ten zuiden van Afleidingskanaal),  
 een gebied ten oosten van de Rietgeleed (ten noorden van het Afleidingskanaal),  
 het gebied rond de Reigaertsbeek/Ronselarebeek (ten zuiden van Afleidingskanaal), 
 een gebied rond de Zwinnevaart (ten noorden van het Afleidingskanaal), 
 het gebied ten zuidoosten van Ramskapelle (ten noorden van het Afleidingskanaal) en  
 de Kleiputten van Heist. 
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3.10.3 Grondwaterwinningen 

In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie ligt één grondwaterwinning voor 
drinkwater. De beschermingszone 3 van de winningen in het Sint-Jansbos/Waai/Aalstgoed (op 
grondgebied van Eeklo en Kaprijke) ligt op zo’n 1 km van het Afleidingskanaal (kaart 3).  
 
In de omgeving van het Afleidingskanaal liggen verschillende particuliere grondwaterwinningen 
(kaart 23). Meestal worden er kleinere (<2.000 m3/jaar) opgepompt. Te Deinze en Eeklo liggen 
rond het Afleidingskanaal grotere winningen met jaardebieten van tussen de 100.000 en 
170.000 m3 (Deinze) en tussen 40.000 en 60.000 m3 (Eeklo). 
 

3.11 Baggerterreinen 

In opdracht van W&Z werd een inventarisatie gemaakt van opgehoogde terreinen langs 
verschillende bevaarbare waterlopen (Vandecasteele et al., 2002). Deze terreinen worden 
gecontroleerd op hun gehalte aan zware metalen (cadmium, chroom, zink, lood, koper en 
nikkel).  
 
De verontreiniging van de opgehoogde terreinen langs het Afleidingskanaal en het kanaal Gent-
Brugge (gedeeltelijk) zijn weergegeven op kaart 25 en kaart 26. Een terrein is verontreinigd 
wanneer op minstens 1 meetpunt de bodemsaneringsnorm 1&2 2 werd overschreden voor 
minstens 1 zwaar metaal. In terreinen langs het Afleidingskanaal van de Leie treedt 
verontreiniging op van cadmium, chroom, zink, lood en koper. De verontreiniging van nikkel 
blijkt beperkt te zijn.  
 
De volgende verontreinigde terreinen komen voor langs het Afleidingskanaal van de Leie met 
indicatie van de zware metalen die het verontreinigingscriterium overschreden (kaart 25): 
 Noorderwal (cadmium, chroom, zink, lood, koper), 
 uitmonding Dauwbeek (cadmium, chroom, zink, lood, koper), 
 Bachte-Maria-Leerne (cadmium, chroom, zink), 
 Meigem (cadmium, chroom, zink, lood, koper), 
 verschillende terreinen te Durmen (cadmium, chroom, zink, lood, koper). 

 
Tabel 13 geeft enkele waarden voor de concentraties aan enkele zware metalen in de 
verontreinigde opgehoogde terreinen langs het Afleidingskanaal van de Leie en het kanaal Gent-
Brugge. Tabel 14 geeft de 10 hoogste waarden voor enkele zware metalen in de opgehoogde 
terreinen langs het Afleidingskanaal. Hieruit blijkt dat hoge waarden vooral voorkomen in 
Noorderwal, t.h.v. de uitmonding van de Dauwbeek, te Meigem aanpalend aan de linkeroever 
van het Afleidingskanaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
2 De bodemsaneringsnormen naargelang het bestemmingstype zijn vastgelegd in het Vlaams reglement betreffende de 
bodemsanering (VLAREBO). BSN1&2 duidt op een norm voor de bestemming natuur en landbouw; BSN 3 voor 
woongebieden; BSN 4 voor recreatie en BSN 5 voor industrie. 
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Tabel 13.  Samenvattende statistieken voor de concentraties aan enkele zware metalen in de verontreinigde 
opgehoogde terreinen langs het Afleidingskanaal van de Leie en het kanaal Gent-Brugge.  

De concentraties van de zware metalen zijn in mg/kg droge stof. 
 

A f l e i d i n g s k a n a a l   v a n   d e   L e i e 
 cadmium chroom koper nikkel lood zink 
gemiddelde 9,2 224,2 119,4 42,6 138,8 1263,7 
standaarddeviatie 5,8 137,6 91,1 21,0 146,8 810,8 
maximaal 23,3 579,8 361,8 83,3 573,9 3.536,1 
10de percentiel 0,6 38,1 14,2 7,7 20,7 211,8 
90ste percentiel 14,3 443,1 241,0 68,5 396,7 2.193,7 

K a n a a l   G e n t – B r u g g e 
 cadmium chroom koper nikkel lood zink 
gemiddelde 7,2 316,3 229,6 31,5 432,8 1365,9 
standaarddeviatie 5,4 366,0 193,9 11,8 302,1 1030,9 
maximaal 23,9 1643,0 864,2 67,3 1030,2 4835,9 
10de percentiel 1,5 105,3 68,9 19,5 106,3 431,7 
90ste percentiel 14,0 675,2 483,2 50,2 897,4 2793,4 

 

Tabel 14.  De 10 hoogste waarden voor de gemeten zware metalen in de opgehoogde terreinen langs het 
Afleidingskanaal van de Leie. 

De concentraties van de zware metalen zijn in mg/kg droge stof. 
 

c a d m i u m c h r o o m 
site meetpunt waarde site meetpunt waarde 
noorderwal 240399GTHD08 23,3 noorderwal 240399GTHD07 579,8 
noorderwal 240399GTHD06 23,3 noorderwal 240399GTHD08 577,4 
noorderwal 240399GTHD07 23,0 dauwbeek 070201KBD401 547,5 
dauwbeek 070201KBD401 20,8 noorderwal 240399GTHD06 522,6 
noorderwal 240399GTHD09 20,8 meigem LO 240500AKM101 501,2 
noorderwal 180399GTHD04 20,1 dauwbeek 010300KBD301 496,3 
noorderwal 180399GTHD03 18,1 noorderwal 240399GTHD09 488,2 
dauwbeek 070201KBD402 18,0 dauwbeek 070201KBD402 483,3 
meigem LO 240500AKM101 16,2 noorderwal 180399GTHD04 453,2 
dauwbeek 010300KBD301 14,3 dauwbeek 010300KBD201 450,6 

k o p e r n i k k e l 
site meetpunt waarde site meetpunt waarde 
noorderwal 240399GTHD08 361,89 nevele LO 080199AKN315 83,3 
noorderwal 240399GTHD07 360,4 noorderwal 240399GTHD06 73,6 
noorderwal 240399GTHD09 315,7 meigem LO 010998AKM227 72,8 
dauwbeek 070201KBD401 306,7 noorderwal 240399GTHD08 72,5 
noorderwal 240399GTHD06 293,5 noorderwal 240399GTHD07 71,7 
dauwbeek 070201KBD402 273,4 dauwbeek 070201KBD401 71,4 
meigem LO 240500AKM101 266,1 meigem LO 010998AKM228 71,4 
dauwbeek 010300KBD301 258,7 meigem LO 010998AKM224 70,3 
dauwbeek 010300KBD201 253,5 meigem LO 040998AKM235 69,6 
noorderwal 180399GTHD04 245,1 noorderwal 240399GTHD09 68,5 

l o o d z i n k 
site meetpunt waarde site meetpunt waarde 
durmen LO 
afwaarts sluis 

160102SDZ601 705,4 noorderwal 240399GTHD08 3536,1 

noorderwal 240399GTHD08 573,9 noorderwal 240399GTHD07 3513,2 
noorderwal 240399GTHD07 540,7 noorderwal 240399GTHD09 3249,5 
dauwbeek 070201KBD401 521,2 dauwbeek 070201KBD401 3053,6 
dauwbeek 010300KBD301 496,3 dauwbeek 010300KBD301 2996,0 
noorderwal 240399GTHD09 493,8 dauwbeek 070201KBD402 2826,2 
noorderwal 240399GTHD06 460,8 noorderwal 240399GTHD06 2817,4 
dauwbeek 070201KBD402 457,9 noorderwal 180399GTHD04 2570,2 
meigem LO 240500AKM101 435,8 meigem LO 240500AKM101 2481,3 
noorderwal 180399GTHD04 407,1 dauwbeek 010300KBD201 2210,0 
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De verontreinigde terreinen te Meigem en Nevele (palend aan linkeroever; reeds meer dan 10 
jaar bebost, foto 68-69) en te Bachte-Maria-Leerne (palend aan rechteroever) werden 
onderzocht naar de zware metalen in bodem, bladeren en strooisel.  
 
Er werden verhoogde waarden voor cadmium en zink genoteerd bij bladeren van populier en 
wilg. In bladstalen van Es, Zomereik en Esdoorn werden normale concentraties voor cadmium 
en licht verhoogde concentraties aan zink gemeten t.o.v. de referentiesituatie. Een dunne 
voedselarme afdeklaag leidde niet tot gewijzigde bladgehalten.  
 
Er werd geen strooiselaccumulatie vastgesteld. In vergelijking met andere bossen in Vlaanderen 
heeft de site in Meigem een veel lagere strooiselaccumulatie voor Eik en Esdoorn, te wijten aan 
de snellere strooiselafbraak en/of een lagere strooisel-input. De gehaltes aan cadmium en zink 
in het strooisel waren niet afwijkend. De strooiselkwaliteit was gelijkaardig voor plaatsen met en 
zonder een dunne afdeklaag. De pH van het strooisel werd niet beïnvloed door het toplaagtype 
en er werd geen interactie tussen toplaag en boomsoort gevonden. De pH was significant lager 
voor Eik dan voor Esdoorn. Op plaatsen met een dunne afdeklaag werden lagere 
lichaamsgehalten aan cadmium en zink gemeten in pissebedden (Vandecasteele et al., 2002; . 
Vandecasteele et al., 2003). 
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4 Biotische gegevens 

4.1 Vegetatie Afleidingskanaal van de Leie 

4.1.1 Kruidvegetatie Durmen - Zeebrugge 

De vegetatie in de bermen van het Afleidingskanaal tussen de kruising met het kanaal Gent-
Brugge (Durmen) en de inkokering te Zeebrugge is in kaart gebracht. Voor elke min of meer 
homogene vegetatie werden de waargenomen soorten genoteerd samen met een indicatie van 
hun abundantie (via een vereenvoudigde Tansley-indeling). De soortenlijst werd vervolgens 
herleid naar een bermtype volgens de sleutel in Zwaenepoel (1998). 
 
Tussen Strobrug en Leestjesbrug werd een vegetatie genoteerd welke niet in een of ander 
bermtype volgens Zwaenepoel kan worden geklasseerd. In de huidige studie wordt deze 
vegetatie aangegeven door het Gulden sleutelbloem – Kantig hertshooi bermtype (foto 11), 
zoals ook werd gebruikt in de ecologische gebiedsvisie van het Leopoldkanaal (Van Kerckvoorde 
& Decleer, 2009). 
 
De bermtypes die werden waargenomen langs de bermen van het Afleidingskanaal samen met 
de typische soorten en de ecologische eisen zijn opgelijst in tabel 15. De ligging van de 
bermtypes langs het Afleidingskanaal is weergegeven op kaart 27. Soms werd een combinatie 
van 2 bermtypes aangegeven. Dit duidt op een vegetatie die vooral tot het eerste bermtype 
behoort maar met elementen van het tweede bermtype. De variatie in bermtypes langs het 
Afleidingskanaal is afhankelijk van de bodemsamenstelling, het al dan niet aanwezig zijn van 
bomenrijen, de aard van de bomenrijen en het beheer. 
 
In tabel 16 en figuur 9 worden de verschillende bermtypes weergegeven samen met de 
vastgestelde lengte en het percentage ten opzichte van de totale geïnventariseerde lengte. Het 
merendeel van de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie hebben bermtypes die duiden 
op voedselrijke omstandigheden (tabel 15). Een derde van de geïnventariseerde bermlengte 
behoort immers tot het Zevenblad – Ridderzuring bermtype (foto 3-5), een derde tot het Dolle 
kervel – IJle dravik type (foto 1-2 en 5) en een vijfde tot het Witte klaver – Engels raaigras 
type. 
 
Bermen met het Witte klaver – Engels raaigras bermtype bevinden zich vooral in begraasde 
bermtrajecten: tussen Celie- en Strobrug en op de middenberm tussen het Leopoldkanaal en 
het Afleidingskanaal. Het Kruipertje – Stinkende gouwe bermtype werd teruggevonden aan de 
landzijde van de bermen waarbij aanpalend intensieve graslanden of akkers liggen. Relicten van 
het Kruipertje – Stinkende gouwe bermtype werden teruggevonden in de rechteroever tussen 
Celie- en Rapenbrug en in de middenberm afwaarts Dudzelebrug. Het Vogelmuur – Herderstasje 
bermtype werd enkel teruggevonden aan de landzijde van de linkeroever tussen Durmen en 
Lindekesbrug, waarbij aanliggend akkers of intensief begraasde graslanden voorkomen. Het 
Geel nagelkruid – Schaduwgras bermtype en relicten ervan werden teruggevonden in de 
linkeroever tussen Strobrug en Oostkerkebrug (foto 6-7). Het Fijne kervel - Gewone glanshaver 
bermtype werd enkel gevonden in de landzijde van de linkeroever tussen Raverschootbrug en 
de N9. Het Gulden sleutelbloem – Kantig hertshooi bermtype werd waargenomen op de 
middendijk gevormd door het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal tussen Strobrug en 
Leestjesbrug op het talud palend aan het Leopoldkanaal (foto 11). Bermtrajecten met een 
vegetatie die eerder duidt op vrij voedselarme omstandigheden komen slechts zelden voor en 
zijn aangegeven in tabel 17. 
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Tabel 16.  Overzicht van de verschillende bermtypes langs het Afleidingskanaal van de Leie samen met de 
geïnventariseerde lengte en het percentage ten opzichte van de totale lengte. 

bermtype % lengte (m) 

Zevenblad - Ridderzuring 25,7 36250 
Dolle kervel - IJle dravik 20,7 29195 
Witte klaver - Engels raaigras 15,7 22168 
Zevenblad - Ridderzuring met relatief voedselarme relicten* 5,6 7957 
Dolle kervel - IJle dravik met relatief voedselarme relicten* 5,1 7259 
Dolle kervel - IJle dravik met relicten duidend op beschaduwing** 4,8 6779 
Witte klaver - Engels raaigras met relicten wijzend op verstoring*** 3,7 5163 
Witte klaver - Engels raaigras met voedselarme relicten* 3,5 4884 
Geel nagelkruid - Schaduwgras 2,8 3950 
Muurpeper - Zandmuur 2,1 3003 
Kruipertje - Stinkende gouwe 2,1 2924 
Gulden sleutelbloem – Kantig hertshooi 2,0 2831 
Zevenblad - Ridderzuring met relicten wijzend op verstoring*** 1,5 2157 
Gewoon biggenkruid - Schapenzuring 1,4 1940 
Dolle kervel - IJle dravik met relicten wijzend op verstoring*** 0,9 1320 
Klein streepzaad - Duizendblad 0,6 816 
Scherpe boterbloem - Rode klaver 0,6 813 
Vogelmuur - Herderstasje 0,6 791 
Vlasbekje – Sint-Janskruid 0,3 464 
Fijne kervel - Gewone glanshaver 0,3 356 

 

* = relicten van het Scherpe boterbloem - Rode klaver type of het Klein streepzaad – Duizendblad type of het Vlasbekje 
– Sint-janskruid type of het Gewoon biggenkruid – Schapenzuring type 
** = relicten van het Geel nagelkruid – Schaduwgras type 
*** = relicten van het Kruipertje - Stinkende gouwe type 
 

Figuur 9.  Cirkeldiagram van de aangetroffen bermtypes in het Afleidingskanaal van de Leie. 
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Tabel 17.  Overzicht van bermtrajecten langs het Afleidingskanaal van de Leie waar de bermtypes duiden op relatief 
voedselarme omstandigheden. 

RO/LO berm locatie bermtype % lengte (m) 
LO landzijde tussen Dudzelebrug en de 

inkokering te Zeebrugge (foto 
13) 

Muurpeper – 
Zandmuur 

2,1 3.000 

RO waterzijde 
Leopoldkanaal 

tussen Strobrug en Leestjesbrug 
(foto 11) 

Gulden sleutelbloem – 
Kantig hertshooi 

2,0 2.831 

LO landzijde tussen de uitmonding van de 
Ede en Leestjesbrug (foto 8-10) 

Gewoon biggenkruid - 
Schapenzuring 

1,2 1.680 

RO waterzijde tussen Sifon- en Oostkerkebrug 
(foto 12) 

Scherpe boterbloem - 
Rode klaver 

0,6 813 

RO en 
LO 

waterzijde tussen Oostwinkel- en 
Veldekesbrug (foto 14) 

Klein streepzaad – 
Duizendblad 

0,5 730 

LO landzijde tussen Daelmen- en 
Stoktevijverbrug 

Vlasbekje – Sint-
Janskruid 

0,2 320 

RO waterzijde tussen N9 en Balgeroekebrug Vlasbekje – Sint-
Janskruid 

0,1 145 

LO landzijde net afwaarts Rapenbrug 
 

Gewoon biggenkruid - 
Schapenzuring 

0,1 205 

LO waterzijde t.h.v. spoorwegovergang te 
Zeebrugge 

Klein streepzaad – 
Duizendblad 

0,1 90 

LO landzijde 500m opwaarts Rapenbrug 
(onder hoogspanning) 

Gewoon biggenkruid - 
Schapenzuring 

0,0 50 

 

4.1.2 Kruidvegetatie Deinze - Durmen 

De kruidvegetatie tussen Deinze en Durmen is geïnventariseerd in 2002 en wordt beschreven in 
Econnection (2003a) waarbij een bermbeheerplan werd opgemaakt. De bermtrajecten hebben 
lokaal een relatief brede vlakke waterzijde met een soorten- en bloemrijke vegetatie (foto 23-
26). 
 
Gezien de recente inventarisatie werd de kruidvegetatie voor dit gedeelte niet in kaart gebracht. 
Er werd een survey gedaan van de bermtrajecten waarbij werd vergeleken met de beschreven 
bermtypes. Voor sommige bermtrajecten werd een duidelijke evolutie van de vegetatie 
vastgesteld. In dergelijke bermtrajecten werden soortenlijsten gemaakt en de abundanties 
genoteerd. Veranderingen in de bermvegetatie werden vastgesteld in (tabel 18): 
 de rechteroever tussen Krommebrug - Fietsbrug Nevele. In Econnection (2003a) werd de 

vegetatie van dit bermtraject ondergebracht in het Hopklaver – Honingklaver bermtype. 
Momenteel is de berm ruiger vermits Gestreepte witbol, Kropaar, Boerenwormkruid en 
Fluitenkruid domineren (foto 28). De bermvegetatie behoort momenteel dan ook tot het 
Zevenblad – Ridderzuring type. Heel lokaal (zo’n 300 m afwaarts de weg ‘Vaart-rechteroever’ 
te Deinze) zijn er vrij hoge abundanties van Smalle weegbree, Duizendblad, Kleine klaver, 
Gewone rolklaver, Scherpe boterbloem en Peen duidend op relicten van het Klein streepzaad 
– Duizendblad type. 

 de rechteroever tussen E40 – Landegembrug. Hier is een evolutie opgetreden van een 
Scherpe boterbloem – Rode klaver type naar een Klein streepzaad – Duizendblad type. De 
berm wordt nu gedomineerd door Duizendblad en Knoopkruid met veel Kleine klaver, 
Vijfvingerkruid en Smalle weegbree. 

 de rechteroever tussen de spoorovergang Landegem – Merendreebrug. In Econnection 
(2003a) werd de vegetatie van het traject beschreven als een Klein streepzaad – 
Duizendblad bermtype. Dit bermtype komt momenteel slechts heel beperkt voor in het 
traject, namelijk vanaf de spoorovergang tot 400 m afwaarts de spoorwegbrug. Het overig 
deel van het traject kent een dominantie van Kropaar, Gestreepte witbol, Gewone 
glanshaver en Boerenwormkruid (foto 27) en behoort tot het Zevenblad - Ridderzuring 
bermtype. 
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Tabel 18.  Overzicht van bermtrajecten langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en Durmen waar de 
vegetatie sterk veranderde in vergelijking met de gegevens van Econnection (2003a). 

 

4.1.3 Watervegetatie 

Er werd een watervegetatie in het Afleidingskanaal van de Leie vastgesteld langs de oevers 
tussen Balgeroeke- en Dudzelebrug. De watervegetatie bestaat voornamelijk uit 
sterrenkroossoorten (Callitriche spp.) en Smalle waterpest (foto 29-30).  
 
Smalle waterpest is een Noord-Amerikaanse soort en is voor het eerst in België aangetroffen in 
1939. Momenteel komt de soort vrij algemeen voor in Vlaanderen, met uitzondering van de 
polderstreek (Van Landuyt et al., 2006b). 
 
T.h.v. Leestjesbrug en Strobrug werden een soortenrijkere watervegetatie aangetroffen met als 
bijkomende soorten Gekroesd fonteinkruid en Grof hoornblad.  
 
De aangehaalde waterplanten verkiezen allen neutrale tot licht alkalische, voedsel- en 
bicarbonaatrijke, zoete tot zwak brakke, stilstaande tot zwak stromende wateren. Grof 
hoornblad komt vooral voor in sterk organische slibbodems terwijl Gekroesd fonteinkruid groeit 
op bodems met een gering gehalte aan organische stof (Van Landuyt et al., 2006b). 
 
Lokaal werd Veenwortel, Gele waterkers en Klein kroos genoteerd. 
 

4.1.4 Oevervegetatie 

Relatief brede (kruidige) oevervegetaties werden geïnventariseerd tussen Deinze en Zeebrugge 
en zijn aangegeven op kaart 28. De oevervegetatie bestaat vooral uit Riet (foto 32-34), soms 
werd Liesgras, Oeverzegge en Lisdodde waargenomen; één enkele keer Kalmoes (kaart 28b).  
 
De oevervegetatie is beperkt aanwezig tussen Deinze en Durmen. Dit is vooral een gevolg van 
harde oeververdedigingen waardoor oeverplanten zich moeilijk kunnen vestigen. Een 
oeververdediging met damwanden, zoals tussen Deinze en de brug van de E40, laat bovendien 
helemaal geen oevervegetatie toe (foto 31). Ook de golfslag tengevolge scheepvaart bemoeilijkt 
de vestiging en groei van oeverplanten tussen Deinze en Durmen.  
 
Tussen Durmen en Zeebrugge werd er lokaal een relatief goed ontwikkelde oevervegetatie 
teruggevonden (kaart 28) en dan vooral tussen Oostwinkel- en Balgeroekebrug (foto 33), 
tussen Molentjes- en Sifonbrug (foto 32) en tussen Dudzelebrug en de inkokering te Zeebrugge. 
Op deze trajecten is er geen harde oeververdediging en is scheepvaart beperkt of ontbrekend.  
 

4.1.5 Muurvegetatie 

Een bijzondere muurvegetatie met Zwartsteel, Tongvaren en Muurvaren is aanwezig op een 
muur te Durmen, aan de kruising met het kanaal Gent-Brugge (foto 35). De muur te 
Balgeroekebrug is begroeid met Eikvaren (foto 36). Op muren tussen het Afleidingskanaal en 
het Leopoldkanaal t.h.v. de uitmonding van de Ede komt Tongvaren, Steenbreekvaren en 
Mannetjesvaren voor (foto 37-38).  
 

locatie Econnection (2003a) huidige studie 
rechteroever Krommebrug  - 
fietsbrug Nevele  

Hopklaver – Honingklaver type Zevenblad – Ridderzuring type 

rechteroever E40 – 
Landegembrug 

Scherpe boterbloem – Rode 
klaver type 

Klein streepzaad – Duizendblad 
type 

rechteroever 400m afwaarts 
Spoorovergang Landegem – 
Merendreebrug  

Klein streepzaad – Duizendblad 
type 

Zevenblad - Ridderzuring type 
met relicten van het 
Klein streepzaad – Duizendblad 
type 
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4.1.6 Struikvegetatie 

De struwelen langs het Afleidingskanaal werden geïnventariseerd tussen Deinze en de 
inkokering te Zeebrugge. Per traject werden de struweelsoorten aangegeven met een indicatie 
van de abundantie. Bij ononderbroken struwelen werd de locatie ingemeten via GPS (GARMIN 
GPS76). De lengte van de ononderbroken struwelen naar soortensamenstelling is aangegeven in 
tabel 19. Kaart 28 toont de ligging van de ononderbroken struwelen. 

Tabel 19.  De lengte van ononderbroken struwelen in de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie. 

 aard lengte (m) 
natuurlijke soortensamenstelling 9.100 

vooral natuurlijke soortensamenstelling maar met belangrijk 
aandeel aan exoten 

1.700 

vooral exoten of standplaatsvreemde; spontaan of aangeplant 2.600 

vooral exoten of standplaatsvreemde; aangeplant 1.900 

opslag van (vroegere) bomenrijen 3.600 

 
De spontane struwelen kunnen verder worden verdeeld in twee groepen: de vochtminnende 
struwelen en de struwelen op drogere bodems.  
 
Soorten waargenomen langs het Afleidingskanaal van de Leie typisch voor vochtige 
omstandigheden zijn Zwarte els, Es en verschillende wilgensoorten. Dergelijk struweel is 
ondermeer goed ontwikkeld aan de zwaaikom te Deinze (foto 41), op de rechteroever tussen 
Merendree- en Schipdonkbrug, op de rechteroever stroomopwaarts de fietsbrug te Nevele (foto 
39) en aan de overgang van de N49 (foto 40). Deze struwelen komen voor langs de waterlijn en 
kunnen zich zelfs vestigen op schanskorven (foto 39). 
 
Struweelsoorten kenmerkend voor droge omstandigheden zijn Gladde iep, Gewone vlier, 
Hazelaar, Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn, Rode kornoelje, Brem, Duindoorn en rozen. 
Dergelijke struwelen komen langs het Afleidingskanaal meestal voor in de landzijde van de 
bermen; echter een enkele keer ook aan de waterzijde (foto 49). 
 
Ecologisch waardevol langs het Afleidingskanaal van de Leie is het goed ontwikkeld struweel van 
Gladde iep. Het iepenstruweel is mogelijk een restant van vroegere iepen die er stonden. Het 
iepenstruweel zal niet verder uitgroeien tot bomen omwille van de iepenziekte. Deze ziekte 
wordt veroorzaakt door een schimmel (Ophiostoma ulmi) die voornamelijk wordt overgebracht 
door de Iepenspintkever. De sporen van de schimmel kiemen in wondjes die zijn gemaakt door 
de kever. Vervolgens groeien de schimmeldraden naar de houtvaten en verspreidt de schimmel 
zich via de sapstroom. De iep tracht de schimmel tegen te houden door zijn 
watertransportsysteem af te sluiten. Hiermee richt de boom zichzelf te gronde: bladeren en 
takken verwelken en tenslotte sterft de boom af. De iepenziekte werd voor het eerst 
waargenomen in het begin van de vorige eeuw en is mogelijks afkomstig van China. Jonge 
struiken worden niet aangetast, want pas na enkele jaren treedt de ziekte op.  
 
Iepenstruwelen komen langs het Afleidingskanaal van de Leie vrij veel voor tussen Strobrug en 
Ramskappelebrug. Ononderbroken struweel met vooral Gladde iep is goed ontwikkeld op de 
(brede) landzijde van de linkeroever tussen Jacksenbrug en de uitmonding van de 
Ronselarebeek. De struwelen gelegen tussen Jacksenbrug en de uitmonding van Het Geleed 
(foto 42-43) en net stroomafwaarts Platheulebrug zijn ecologisch zeer waardevol vanwege de 
soortenrijkdom en de grote breedte van het struweel. Het struweel wordt er gedomineerd door 
Gladde iep en Gewone vlier waarbij tevens Eénstijlige meidoorn en Sleedoorn frequent 
voorkomen. Tevens werd Vogelkers, Rode kornoelje, Gelderse roos, Lijsterbes, Zomereik, 
Hazelaar, Es en Rosa sp. genoteerd.  
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De soortensamenstelling en ondergroei van de struwelen langs het Afleidingskanaal van de Leie 
komen overeen met de kenmerkende soorten van het Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot 
heksenkruid, de climaxvegetatie in de polderregio (Cornelis et al., 2007). Doordat van het 
oorspronkelijke Iepen-Essenbostype met Aalbes en Groot heksenkruid in Vlaanderen nauwelijks 
goed ontwikkelde restanten overgebleven zijn (Cornelis et al., 2007) hebben de spontane 
soortenrijke struwelen langs het Afleidingskanaal van de Leie een belangrijke ecologische 
waarde. 
 
Een belangrijke meerwaarde van bepaalde bermen wordt gevormd door het voorkomen van een 
mozaïek van kruidvegetatie en waardevolle struwelen. Zo bezit de berm aan de landzijde tussen 
de uitmonding van de Ede en Leestjesbrug fraaie struwelen van Brem (foto 46), (lokaal oude) 
Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn en Gladde iep (foto 44-45). Aan de landzijde tussen 
Dudzelebrug en Zeebrugge komen verspreid Duindoorn, Wilde liguster, rozen, Eénstijlige 
meidoorn en Vlier voor (foto 47-48). 
 
Bremstruweel werd weinig aangetroffen langs het Afleidingskanaal. Verspreid werd Brem 
gevonden tussen Celie- en Leestjesbrug. Een onderbroken bremstruweel van 50m ligt onder de 
hoogspanning 500 m stroomopwaarts Rapenbrug (foto 46). Brem kan enkel groeien in zandige 
vrij voedselarme zure bodems.  
 
Lokaal werden aanplantingen verricht met uitheemse soorten. Zo werd Amerikaanse eik,  
Tamme kastanje en Witte els aangeplant ter hoogte van de brug van de N49 op de grens 
Maldegem/Eeklo (foto 108). Andere aanplantingen hebben een aantal niet standplaatstypische 
soorten. Zo werd vooral op de linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie tussen de 
uitmonding van het Geleed en de uitmonding van de Ronselarebeek Zwarte els, Haagbeuk en 
Wilde kardinaalsmuts aangeplant (foto 111). Zwarte els is gebonden aan natte standplaatsen; 
Haagbeuk vereist lemige bodems terwijl Wilde kardinaalsmuts heel kalkrijke bodems prefereert.  
 
Op een aantal plaatsen werd sterke opslag waargenomen van de aangeplante bomenrijen. Zo is 
er veel opslag van Kaukasische Vleugelnoot tussen E40 en de spoorovergang te Landegem (foto 
98-99). Ook de aanplantingen van Grauwe abeel op de rechteroever tussen Merendree- en 
Schipdonkbrug veroorzaakten wortelopslag (foto 96-97). 
 

4.1.7 Bomenrijen 

De bomenrijen langs het Afleidingskanaal van de Leie werden in kaart gebracht tussen Deinze 
en de inkokering te Zeebrugge. Een overzicht van de bomenrijen is weergegeven op kaart 29. 
De aangeplante bomen zijn Canadapopulier (foto 94), Zomereik, Wilg, Grauwe abeel (foto 96), 
Okkernoot, Kaukasische vleugelnoot (foto 99), Witte paardenkastanje (foto 95), Es en 
Zomerlinde. Canadapopulier werd frequentst aangeplant. Verschillende rijen Canadapopulieren 
werden vooral op West-Vlaams grondgebied aangeplant op de linkeroever (foto 94). De 
bomenrijen van Zomereiken en Es werden vrij recent aangeplant. Enkele oude essen komen 
voor op de linkeroever tussen Merendree- en Schipdonkbrug.  
 
De eerste boomaanplantingen langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en 
Merendree omvatten zo’n 2800 eiken, 1000 populieren, 400 beuken, 200 essen, 200 wilgen en 
100 lindes (Van den Abeele, 1940). 
 

4.1.8 Rodelijstsoorten en zeldzame soorten  

Rode Lijsten geven een waardering vanuit natuurbehoudoogpunt vermits ze aangeven welke 
soorten het meest bedreigd zijn en waarvoor prioritaire beschermingsmaatregelen noodzakelijk 
zijn. De criteria die hiervoor worden gebruikt zijn inheemse oorsprong, zeldzaamheid en trend. 
In dit document wordt met de term rodelijstsoorten de soorten bedoeld die niet in de 
categorieën “momenteel niet bedreigd” of “criteria niet van toepassing” zitten.  
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Door een beschouwing van de kwartierhokfrequentieklassen (KFK) van de soorten kunnen 
minder algemene soorten worden aangeduid. Voor plantensoorten wordt de 
kwartierhokfrequentie bepaald door het aantal kwartierhokken (1x1 km) in Vlaanderen te 
beschouwen waar de soort werd geobserveerd in de periode 1972-2004 (Van Landuyt et al., 
2006a). De kwartierhokfrequentie is ingedeeld in kwartierhokfrequentieklassen waarbij klassen 
0 tot 4 duiden op zeldzame soorten (Van Landuyt et al., 2006a).  
 
Rodelijst en zeldzame soorten in de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie werden in 
kaart gebracht tussen Durmen en Zeebrugge en gelokaliseerd via GPS (GARMIN GPS76). Tabel 
20 geeft de aangetroffen rodelijstsoorten in de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie. 
Kaart 30 toont de ligging van de rodelijstsoorten in de bermen van het Afleidingskanaal. 

Tabel 20.  Plantensoorten waargenomen langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen Durmen en Zeebrugge met een 
KFK  4 of rodelijstsoorten. 

soort rodelijstcategorie KFK 
Beemdkroon achteruitgaand 5 
Bijenorchis zeer zeldzaam 2 
Duindoorn niet bedreigd 4 
Eénjarige hardbloem achteruitgaand 6 
Fijne kervel niet bedreigd 4 
Gewone agrimonie achteruitgaand 7 
Goudhaver achteruitgaand 5 
Gulden sleutelbloem niet bedreigd 4 
Kamgras achteruitgaand 8 
Kattendoorn kwetsbaar 4 
Groot glaskruid zeer zeldzaam 2 
Kleine ratelaar kwetsbaar 4 
Kruipend stalkruid niet bedreigd 4 
Schapenzuring achteruitgaand 10 
Sierlijk vetmuur niet bedreigd 3 
Steenbreekvaren niet bedreigd 4 
Tongvaren niet bedreigd 4 
Zeegroene zegge niet bedreigd 4 
Zilte rus niet bedreigd 4 
Zwartsteel zeer zeldzaam 2 

 
Beemdkroon werd op verschillende plaatsen waargenomen in de bermen van het 
Afleidingskanaal tussen Lindekes- en Oostwinkelbrug en tussen Raverschootbrug en de N9. De 
soort groeit optimaal op voedselarme tot matig voedselrijke kalkhoudende bodems. In 
Vlaanderen komt de soort vooral voor in de leemstreek en de Maasvallei. 
 
Bijenorchis werd enkel aangetroffen in de berm aan de linkeroever net voor de inkokering te 
Zeebrugge. De soort treedt dikwijls op als pionier van vochtige tot droge kalkhoudende bodem. 
Econnection (2003a) vond de soort tussen Landegembrug en de spoorovergang te Landegem. 
 
Duindoorn werd aangetroffen op de opgespoten zandgrond tussen Ramskapellebrug en de 
inkokering (foto 48). Duindoorn is de belangrijkste struweelvormende soort aan de kustduinen. 
 
Eénjarige hardbloem werd gevonden op de landzijde van de linkeroever tussen Stro- en 
Leestjesbrug. Eénjarige hardbloem is een pionier van droge, matig voedselrijke bodem, vooral 
zure zandgronden.  
 
Fijne kervel werd aangetroffen op de landzijde van de linkeroever tussen Raverschootbrug en de 
N9. De soort groeit op droge, voedselrijke, basische bodems. De kustduinen vormen het 
oorspronkelijke biotoop maar sinds het eind van de jaren 80 wordt een uitbreiding naar het 
binnenland vastgesteld. 
 



 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie 99 

Gewone agrimonie werd teruggevonden tussen Merendree- en Schipdonkbrug (linkeroever), 
opwaarts de spoorovergang te Landegem (linkeroever), tussen Raverschootbrug en de N9 
(rechteroever) en op de landzijde tussen Stro- en Leestjesbrug (linkeroever). De soort heeft een 
voorkeur voor matig arme tot matig voedselrijke, eerder droge, kalkhoudende bodems op 
zonnige tot licht beschaduwde plaatsen.  
 
Goudhaver werd aangetroffen op de middenberm tussen Sifon- en Oostkerkebrug. De soort is 
kenmerkend voor grasland op voedselarme tot matig voedselrijke basische grond.  
 
Gulden sleutelbloem komt voor op het talud van de middenberm aan de zijde van het 
Leopoldkanaal tussen Stro- en Leestjesbrug (foto 11). De soort wordt voornamelijk aangetroffen 
op matig droge, maar niet te sterk uitdrogende, meestal kalkrijke grond. In Vlaanderen is 
Gulden sleutelbloem vrij zeldzaam: in 2000 werden zo’n een 250 populaties geteld. De meeste 
populaties liggen in Voeren. Een tweede kerngebied is de Westhoek in West-Vlaanderen. 
 
Kamgras werd teruggevonden op de middenberm net afwaarts Molentjesbrug. Kamgras komt 
van nature het meest voor in weilanden op voedselrijke klei- en leembodems. Kamgras is een 
algemene soort in Vlaanderen maar gaat sterk achteruit door het verminderen van de 
oppervlakte aan permanent grasland en door een zware bemesting. 
 
Kattendoorn werd enkel waargenomen op de middenberm net stroomopwaarts de 
spoorovergang te Zeebrugge. De soort prefereert voedselarme graslanden op kalkrijke bodem. 
In Vlaanderen wordt de soort voornamelijk aangetroffen op dijken in de polders, langs het 
kanaal van Gent-Brugge, op de dijken van de Bovenschelde, langs de Grensmaas en in Zuid-
Limburg. 
 
Groot glaskruid werd gevonden in de landzijde van de linkeroever op zo’n 800 m 
stroomopwaarts Jacksenbrug. De plant gedijt bij voorkeur op eerder warme plaatsen met een 
voedselrijke bodem. In het cultuurlandschap zijn er in theorie voldoende geschikte plaatsen 
zoals allerlei ruige terreinen, wegbermen, randen van hagen,... 
 
Kleine ratelaar werd gevonden aan de spoorovergang te Zeebrugge. De soort is een halfparasiet 
op grassen en groeit in vochtige tot droge graslanden op voedselarme tot matig voedselrijke, 
meestal basische bodem. 
 
Kruipend stalkruid werd enkel aangetroffen in de berm aan de linkeroever net voor de 
inkokering te Zeebrugge. De soort groeit in kalkrijke graslanden op droge tot vochtige, 
voedselarme bodems. In Vlaanderen is Kruipend stalkruid zeldzaam, met uitzondering van de 
kustduinen, waar de soort zeer algemeen is. 
 
Schapenzuring werd gevonden in de bermen tussen de N49 en Leestjesbrug meestal op steile 
taluds aan de landzijde (foto 9). Schapenzuring is een soort van vrij droge en schrale, meestal 
wat zuurdere bodems. 
 
Sierlijk vetmuur werd aangetroffen op het opgespoten gebied aan de spoorovergang te 
Zeebrugge. Sierlijke vetmuur is een soort van min of meer voedselarme vochtige bodems. In 
Vlaanderen is Sierlijke vetmuur een uitgesproken kustsoort waar de soort vooral groeit aan de 
randen van duinpannen en schorren.  
 
Steenbreekvaren werd gevonden op de muurconstructie in de middenberm net stroomafwaarts 
Strobrugge (foto 37-38). De soort prefereert vooral op schaduwrijke muren. In Vlaanderen 
komt Steenbreekvaren verspreid voor, maar de soort is vrij zeldzaam. 
 
Tongvaren werd gevonden op de muurconstructie te Durmen en op de muur in middenberm net 
stroomafwaarts Strobrugge. In Vlaanderen komt Steenbreekvaren verspreid voor, maar de 
soort is vrij zeldzaam. 
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Zeegroene zegge werd gevonden in de berm aan de linkeroever net voor de inkokering te 
Zeebrugge en aan de spoorovergang te Zeebrugge. De soort kan overleven in natte als droge 
standplaatsen in allerlei schrale graslandtypes. 
 
Zilte rus werd aangetroffen in het opgespoten gebied aan de spoorovergang te Zeebrugge. De 
soort is typisch voor overgangsvegetaties tussen water en land en heeft een affiniteit voor 
brakke milieus. In de polders en de duinen is Zilte rus vrij algemeen. 
 
Zwartsteel werd aangetroffen in de muurconstructie te Durmen (foto 35). In Vlaanderen is 
Zwartsteel een zeer zeldzame soort, maar het aantal vindplaatsen is de laatste jaren sterk 
toegenomen. 
 

4.1.9 Uitheemse plantensoorten 

De uitheemse plantensoorten in de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie werden in 
kaart gebracht tussen Deinze en Zeebrugge en gelokaliseerd via GPS (GARMIN GPS76). De 
gevonden exoten in de bermen van het Afleidingskanaal zijn opgelijst in tabel 21 en 
weergegeven op kaart 30. 

Tabel 21.  De geïnventariseerde uitheemse plantensoorten langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en 
Zeebrugge. 

soort 
Amerikaanse eik 
Amerikaanse vogelkers 
Bermooievaarsbek 
Bonte gele dovenetel 
Grauwe abeel 
Japanse duizendknoop 
Judaspenning 
Kalmoes 
Laurierkers 
Reuzenbalsemien 
Kaukasische vleugelnoot 
Rimpelroos 
Robinia 
Tamme kastanje 
Vederesdoorn 
Witte els 

 
Op verschillende plaatsen langs het Afleidingskanaal werd Japanse duizendknoop aangetroffen 
(81-83). 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 
(Verloove, 2002). De soort kan 3-5 m hoog worden en de inheemse vegetatie verdringen en 
verhinderen. 
 
Rimpelroos werd langs het Afleidingskanaal aangetroffen in de opgespoten gebieden tussen 
Dudzelebrug en de spoorovergang te Zeebrugge en stroomopwaarts Oostwinkelbrug (foto 106). 
De soort is inheems in Oost-Azië. In Vlaanderen werd de soort massaal aangeplant langs de 
kust. Vooral door vegetatieve vermeerdering (wortelopslag) slaagt Rimpelroos er op korte tijd in 
om aanzienlijke oppervlakten te koloniseren. De soort is dan ook als een agressieve neofyt te 
beschouwen en het is aanbevolen om de soort te verwijderen (Verloove, 2002). 
 
Opslag van Kaukasische vleugelnoot werd aangetroffen tussen de E40 en de spoorovergang te 
Landegem aan de rechteroever en zijn een gevolg van de lijnaanplantingen (foto 98-99).  
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Opslag van Grauwe abeel werd gevonden tussen Merendreebrug en Schipdonkbrug 
(rechteroever; foto 96-97) en net stroomafwaarts Dudzelebrug (linkeroever) als gevolg van het 
aanplanten van deze bomen als lijnaanplanting. Grauwe abeel werd tevens teruggevonden 
stroomafwaarts Dudzelebrug in de landzijde van de linkeroever. 
 
Amerikaanse vogelkers werd waargenomen tussen Durmen en Duivekeetbrug en tussen 
Balgeroekebrug en de N49. De soort is van oorsprong uit Noord-Amerika. De soort komt in 
Vlaanderen plaatselijk massaal voor (“bospest”) en gedraagt zich invasief (Verloove, 2002). De 
soort zaait sterk uit en wordt door bessenetende vogels massaal verspreid. Bovendien 
vermeerdert ze zich ook vegetatief door wortelopslag. 
 
Kalmoes werd lokaal aangetroffen als oeverplant tussen Dudzelebrug en Zeebrugge. De soort is 
inheems in Zuidoost-Azië en reeds lang (<1855) in Vlaanderen ingeburgerd. De soort vormt 
geen bedreiging voor (half)natuurlijke vegetaties (Verloove, 2002). 
 
Reuzenbalsemien werd vooral aangetroffen op de oever stroomafwaarts de uitmonding van de 
Ede (foto 105). De soort is oorspronkelijk inheems in de Himalaya. Over de impact van 
Reuzenbalsemien op inheemse vegetaties zijn de meningen verdeeld. Vast staat dat ze in elk 
geval in veel beperktere mate een probleem vormt dan andere exoten (Verloove, 2002). 
 
Langs het Afleidingskanaal van de Leie werd Vederesdoorn met vrij hoge abundanties gevonden 
tussen de uitmonding van Het Geleed en Platheulebrug, tussen Platheulebrug en Sifonbrug (foto 
103-104), net stroomopwaarts de uitmonding van de Ronselarebeek, tussen de uitmonding van 
de Ronselarebeek en Dudzelebrug. De soort is inheems in Noord-Amerika en werd aan het einde 
van de zeventiende eeuw in Europa ingevoerd. De soort verwildert sinds enkele decennia in 
Vlaanderen waarbij ze lokaal als probleemsoort wordt ervaren (Verloove, 2002). 
 
Robinia werd vooral aangetroffen op de rand van de landzijde aan de linkeroever 
stroomopwaarts en –afwaarts Leestjebrug. Het herkomstgebied van Robinia ligt in het oosten 
van Noord-Amerika. Door zijn bodemverrijkend effect (wortelknolbacteriën) kan Robinia de 
stikstofrijkdom van de bodem sterk opvoeren, wat kan leiden tot een dominantie van een 
ruderale plantengroei (Van Landuyt et al., 2006b). 
 
Bermooievaarsbek werd aangetroffen in de linkeroever tussen Stoktevijver- en Oostwinkelbrug. 
De soort is inheems in grote delen van Europa (vooral Midden-Europa en het oostelijke gedeelte 
van het Middellandse-Zeegebied), aansluitend Azië en N-Afrika. De soort is in Vlaanderen een 
pionier van vochtige, matig voedselrijke en zwak basische standplaatsen. Evengoed komt de 
soort voor in reeds min of meer gestabiliseerde bermen, zowel langs wegen en spoorwegen als 
langs rivieren en kanalen. Door de weelderige bladgroei doorstaat de soort goed de concurrentie 
van inheemse soorten uit hetzelfde milieu, zonder er evenwel een bedreiging te vormen 
(Verloove, 2002). 
 
Judaspenning werd teruggevonden op de rechteroever net afwaarts Raverschootbrug. De soort 
is oorspronkelijk inheems in ZO-Europa maar is reeds lang in cultuur en verwildert gemakkelijk 
in de omgeving van tuinen. Ondanks het feit dat ze op de groeiplaatsen vaak massaal 
voorkomt, lijkt ze geen bedreiging te vormen voor de inheemse flora (Verloove, 2002). 
 
Bonte gele dovenetel werd teruggevonden op de rechteroever net afwaarts Raverschootbrug. 
Deze soort is van tuinbouwkundige origine (ondersoort van Gele dovenetel). Uit tuinafval begon 
de plant te verwilderen. Het is een invasieve pestsoort die in waardevolle milieus onmiddellijk 
moet worden verwijderd (Verloove, 2002). 
 
De aanplantingen ter hoogte van de kruising van de N49 (foto 108) bestaan uit de uitheemse 
soorten Amerikaanse eik, Tamme kastanje en Witte els. Laurierkers werd aangeplant in de berm 
tussen de uitmonding van het Geleed en Platheulebrug, waar de berm als oprit fungeert. 
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4.2 Fauna 

4.2.1 Vissen 

4.2.1.1 Afleidingskanaal van de Leie 

Visbestandopnames werden uitgevoerd op het Afleidingskanaal van de Leie in 1999 (Van 
Thuyne et al., 2000b) en in 2005 (Van Thuyne et al., 2006). Het afvissen gebeurde met fuiken, 
door elektrisch vissen of door een combinatie van beide technieken.  
 
In 2005 werden 18 vissoorten gevangen (tabel 22). De hoogste aantallen werden gevonden 
voor Blankvoorn (56,1%), Paling (14,9%), Baars (4,6%) en Blauwbandgrondel (4,6%). Qua 
aandeel in biomassa zijn Paling (39,1%), Giebel (17,3%) en Blankvoorn (16,5%) de 
belangrijkste soorten. De roofvis bestaat voornamelijk uit Baars, Snoekbaars en in mindere 
mate Snoek. 

Tabel 22.  Oplijsting van de aangetroffen vissoorten in het Afleidingskanaal van de Leie in 2005 (Van Thuyne et al., 
2006). Bij iedere soort worden de percentages t.o.v. van de totale aantallen of de totale biomassa 
aangegeven en de rodelijststatus (Vandelannoote & Coeck, 1998). 

soort % aantallen % biomassa rodelijstcategorie/uitheems 
Baars 4,57 4,67 momenteel niet bedreigd 
Blankvoorn 56,07 16,45 momenteel niet bedreigd 
Blauwbandgrondel 4,61 0,44 uitheems 
Brasem 3,82 2,31 momenteel niet bedreigd 
Driedoornige stekelbaars 0,72 0,01 momenteel niet bedreigd 
Giebel 3,74 17,25 momenteel niet bedreigd 
Karper 0,42 10,30 momenteel niet bedreigd 
Kolblei 0,91 1,77  
Kroeskarper 0,19 0,12 onvoldoende gekend (zeldzaam?) 
Paling 14,86 39,14 momenteel niet bedreigd 
Pos 2,46 0,50 momenteel niet bedreigd 
Rietvoorn 2,23 1,66 momenteel niet bedreigd 
Riviergrondel 0,87 0,18 momenteel niet bedreigd 
Snoek 0,11 1,95 momenteel niet bedreigd 
Snoekbaars 1,63 0,85 momenteel niet bedreigd 
Winde 0,11 0,93 onvoldoende gekend (zeldzaam?) 
Zeelt 0,30 0,55 momenteel niet bedreigd 
Zonnebaars 2,38 0,91 momenteel niet bedreigd 

 
Kroeskarper staat volgens de Rode Lijst (Vandelannoote & Coeck, 1998) in de categorie 
“onvoldoende gekend – vermoedelijk zeldzaam”. Deze soort is typisch voor stilstaand en 
plantenrijk water (ondiepe plantenrijke plassen, rivierarmen, moerassen). De soort kan extreme 
milieuomstandigheden overleven. Belangrijkste bedreiging voor de soort is biotoopvernietiging. 
 
De Rode Lijst (Vandelannoote & Coeck, 1998) vermeldt Winde bij de categorie “onvoldoende 
gekend – vermoedelijk zeldzaam”. In Vlaanderen werd deze soort voornamelijk aangetroffen in 
het Netebekken, de Demer en de Mark (Vandelannoote et al., 1998). Winde komt voor in 
stromende wateren maar ook in plassen en riviermondingen. Voor een zichzelf in stand 
houdende populatie is een verbinding noodzakelijk met stromend water. De paaigebieden liggen 
immers stroomopwaarts in kleine rivieren en beken en vereisen een bodem van grind en zand. 
Voor larven en jonge vissen is beschutting via bv. waterplanten of boomwortels van belang. 
Vermesting, kanalisatie en migratiebarrières zijn de belangrijkste bedreigingen. 
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Tiendoornige stekelbaarsje en Vetje werden gevangen in 1999 maar niet in 2005. Kroeskarper 
en Zonnebaars zijn dan weer soorten die niet in 1999 werden gevangen. De meest gevangen 
vissoorten in 1999 waren Rietvoorn, Driedoornige stekelbaars en Blankvoorn met 
aantalpercentages van respectievelijk 31,1%, 27,0%, 20,3%. Qua biomassa domineerden in 
1999 Rietvoorn (30,7%), Giebel (30,6%) en Blankvoorn (22,3%). Een vergelijking met de 
afvissing in 1999 laat dus een verschuiving van de visstand zien: het aandeel van Rietvoorn en 
Driedoornige stekelbaars is sterk achteruit gegaan terwijl Blankvoorn en Paling soorten zijn die 
sterk uitbreiden. 
 
In het algemeen is de visstand in het Afleidingskanaal soortenarm met vrij lage densiteiten en 
hoofdzakelijk samengesteld uit soorten die resistent zijn voor een minder goede waterkwaliteit 
(Van Thuyne et al., 2006). 
 

4.2.1.2 Overige waterlopen 

In het algemeen is de visstand in het Leopoldkanaal soortenarm met vrij lage densiteiten en 
hoofdzakelijk samengesteld uit soorten die resistent zijn voor een minder goede waterkwaliteit 
(Van Thuyne et al., 2004b). In het westelijk pand werden 18 vissoorten gevangen: Baars, 
Blankvoorn, Bot, Brasem, Driedoornig stekelbaarsje, Giebel, Karper, Kroeskarper, Kolbei, Paling, 
Pos, Rietvoorn, Snoek, Snoekbaars, Tiendoornig stekelbaarsje, Vetje, Winde en Zeelt. De 
vangsten in het westelijke pand worden gedomineerd door Pos, Baars en in mindere mate door 
Blankvoorn (met respectievelijke aantalpercentage van 57, 48 en 24%). Qua biomassa 
domineren Paling en Blankvoorn. 
 
De visstand in het kanaal Gent-Brugge werd in 2004 gedomineerd, qua aantallen en biomassa, 
door Blankvoorn, Paling en Kolblei (Van Thuyne et al., 2005). In 1998 domineerden qua 
biomassa Karper, Giebel en Paling en qua aantallen Driedoornige stekelbaars, Rietvoorn en 
Blankvoorn (Van Thuyne et al., 2000a). Vooral Blankvoorn en Kolblei hebben zich in 2004 sterk 
weten uit te breiden. Rietvoorn doet het in vergelijking met 1998 minder goed. De roofvisstand 
op het kanaal Gent-Brugge bestaat voornamelijk uit Baars.  
 
Op de Damse Vaart werden in 2006 10 soorten gevangen nl. Baars, Bittervoorn, Blankvoorn, 
Brasem, Kolblei, Paling, Pos, Rietvoorn, Snoek en Zeelt. Blankvoorn is de frequentst gevangen 
soort (aantalpercentages van 53.4%) gevolgd door Baars (16,5%) en Paling (15,5%). Qua 
biomassa domineert Paling (gewichtspercentage van 41,4%) gevolgd door Snoek (25,2%). Een 
grotere diversiteit en vangstdensiteit werd gevonden in het traject tussen Hoeke en de 
Nederlandse grens. Ten opzichte van 2000 lag de soortdiversiteit en de vangstdensiteit per 
locatie lager. Een deel van deze verschillen kan verklaard worden door het verschil in 
vangstmethode en door de andere bemonsteringsperiode (Van Thuyne et al., 2007a).  
 
Er werden 9 vissoorten aangetroffen in de Ede: Paling, Driedoornig stekelbaars, Tiendoornige 
stekelbaars, Brasem, Kolblei, Giebel, Blauwbandgrondel, Winde en Blankvoorn. Blankvoorn en  
Tiendoornige stekelbaars zijn hier de dominante soorten qua aantallen; terwijl Paling en 
Blankvoorn domineren qua biomassa. Al deze vissoorten komen ook voor op het 
Afleidingskanaal van de Leie, waar de Ede in uitmondt. Mogelijk trekt de vis van het 
Afleidingskanaal de Ede op (Van Thuyne et al., 2003; Van Thuyne et al., 2007b). 
 
Op de Isabellavaart werden Driedoornige stekelbaars, Tiendoornige stekelbaars, Baars, Karper 
en Paling gevangen; op de Zwinnevaart Driedoornige stekelbaars en Karper; op de Hoekevaart 
Driedoornige stekelbaars en Karper. Er werden dus enkel vissen aangetroffen die resistent 
tegen vervuiling zijn en dan nog in zeer lage concentraties. De belangrijkste oorzaken voor het 
pover visbestand zijn de slechte waterkwaliteit, overmatige slibdepositie en de 
cultuurtechnische oeververstevigingen (Breine et al., 2005). 
 
In de Hoge Watering werd geen vis aangetroffen. Dit is voornamelijk te wijten aan de slechte 
waterkwaliteit door onder meer lage zuurstofgehaltes (Van Thuyne & Breine, 2004). 
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In het Zuidervaartje werden slechts de twee stekelbaarssoorten aangetroffen (Van Thuyne et 
al., 2007b). 
 
In de Lieve werden 12 vissoorten gevangen: Baars, Blankvoorn, Blauwbandgrondel, Brasem, 
Driedoornige stekelbaars, Giebel, Karper, Paling, Rietvoorn, Riviergrondel, Tiendoornige 
stekelbaars en Zeelt. Zowel qua aantallen als qua biomassa domineert Giebel. Naar aantallen 
toe is Blauwbandgrondel de tweede meest gevangen soort gevolgd door Blankvoorn. Naar 
biomassa toe is Blankvoorn de tweede meest gevangen soort. De aangetroffen soorten zijn 
resistent voor een minder goede waterkwaliteit en het aandeel roofvis is laag (Van Thuyne et 
al., 2004a). 
 
Op de Wagemakersbeek (1 locatie) werd Paling, Driedoornige en Tiendoornige stekelbaars 
gevangen waarbij Driedoornige stekelbaars domineert (Van Thuyne et al., 2004a). 
 
In de Poekebeek werden tijdens een bemonstering in 2005 11 vissoorten gevangen: Baars, 
Giebel, Karper, Riviergrondel, Blauwbandgrondel, Blankvoorn, Rietvoorn, Winde, Paling, 
Driedoornige en Tiendoornige stekelbaars. De frequentst gevangen soort is Driedoornige 
stekelbaars (Van Thuyne & Breine, 2005). Onderzoek naar de migrerende vissen aan de 
monding van de Poekebeek leverde 22 vissoorten met als meest bijzondere soorten: Beekforel, 
Bittervoorn, Rivierprik, Bermpje en Glasaal (Samsoen & Van Thuyne, 2004). De verscheidenheid 
aan vissoorten, maar ook grote hoeveelheden vissen, benadrukken de belangrijkheid van het 
oplossen van vismigratieknelpunten van deze beek. 
 

4.2.1.3 Index voor biotische integriteit 

De index voor biotische integriteit (IBI, ook visindex genoemd) is gebaseerd op de visstand. Het 
is een methode om via de abundantie, soortensamenstelling en trofische structuur van de 
vispopulatie de ecologische kwaliteit van een waterloop na te gaan. Deze index geeft de 
afwijking van het huidig visbestand weer ten opzichte van het verwachte visbestand in een 
onverstoorde situatie. De visindex is een cijfer tussen één en vijf. Een score van één betekent 
dat het visbestand zeer sterk afwijkt van de onverstoorde toestand en dat de ecologische 
situatie van deze meetplaats zeer slecht is. Vijf als score daarentegen staat voor een zeer goede 
ecologische situatie en vertelt dat het visbestand, op deze locatie, overeenstemt met het 
visbestand van een onverstoorde plaats. Op Vlaams niveau wordt de visindex gebruikt om de 
ecologische situatie van onze wateren te beoordelen.  
 
De visindex voor het Afleidingskanaal van de Leie is bepaald op 24 locaties bij de inventarisatie 
van 2005 (Van Thuyne et al., 2006; figuur 10). De maximale waarde is 0,42; de minimale 
waarde 0,25; de gemiddelde waarde 0,33. Op de meeste locaties is de eindbeoordeling 
“ontoereikend” (0,2 < IBI  0,4), op 1 locaties “matig” (0,4 < IBI  0,6). De visindex voor 
enkele omgevende waterlopen is aangegeven in tabel 23. Kaart 31 toont de visindex voor het 
Afleidingskanaal van de Leie en omgevende waterlopen. 

Tabel 23.  Overzicht van de ecologische kwaliteit op basis van de index voor biotische integriteit (IBI) in het 
Afleidingskanaal van de Leie en in enkele waterlopen van het omgevend gebied (bron: 
http://vis.milieuinfo.be). 

locatie IBI 
Leopoldkanaal ontoereikend tot matig 
Damse Vaart ontoereikend voor het traject Brugge – Hoeke; 

matig in het traject Hoeke - Nederlandse grens 
Wagemakersbeek ontoereikend 
Poekebeek meestal ontoereikend soms matig 
kanaal Gent-Brugge meestal ontoereikend 
Hoge Watering ontoereikend 
Ede ontoereikend 
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Noorderwal (fuik)

Noorderwal (elektrisch)

stroomafw. Kaandelbeek (elektrisch)

t.h.v.Poekebeek (elektrisch)

t.h.v.Poekebeek (fuik)

stroomafw. Merendreebrug (fuik)

stroomafw. Merendreebrug (elektrisch)

t.h.v. Durmen (elektrisch)

t.h.v. Durmen (fuik)

t.h.v. Lindekesbrug (fuik)

t.h.v. Lindekesbrug (elektrisch)

t.h.v. Vaart Eeklo (fuik)

t.h.v. Vaart Eeklo (elektrisch)

stroomopw. Balgerhoekebrug (fuik)

stroomopw. Balgerhoekebrug (elektrisch)

stroomafw. Rapenbrug (elektrisch)

stroomafw. Rapenbrug (fuik)

stroomopw. Jacksenbrug (elektrisch)

t.h.v. Zuidervaartje (fuik)

t.h.v. Zuidervaartje (elektrisch)

Dudzelebrug (elektrisch)

Dudzelebrug (fuik)

stroomafw. Ramskapellebrug (fuik)

stroomafw. Ramskapellebrug (elektrisch)

 

Figuur 10.  De index voor biotische integriteit bij de visbemonstering in 2005 (Van Thuyne et al., 2006) in het 
Afleidingskanaal van de Leie. Op de meeste locaties is de eindbeoordeling “ontoereikend” (oranje), op 1 
locatie “matig” (geel). Bron: http://vis.milieuinfo.be. 

 

4.2.1.4 Historische gegevens 

Historische visgegevens voor het Afleidingskanaal van de Leie omvatten volgende soorten: 
Baars, Barbeel, Blankvoorn, Brasem, Elft, Fint, Karper, Paling, Riviergrondel, Rietvoorn Snoek 
en Zeelt (Vrielynck et al., 2002). In vergelijking met de recente gegevens komen 3 soorten niet 
meer voor: Barbeel, Elft en Fint. Het is opvallend dat onder de verdwenen soorten een 
stroomminnende soort zit (met name: Barbeel). Dit is eigenaardig vermits het hier over een 
kanaal gaat waar alleen zwakke stromingen worden verwacht. Elft en Fint zijn soorten die als 
volwassen dier in zee of in de monding van grote waterlopen leeft en voor de voortplanting 
stroomopwaarts naar beken en rivieren trekt. De historische aanwezigheid van deze soorten 
illustreren de niet onbelangrijke verbindingsfunctie van het kanaal voor vismigratie vanuit zee 
naar landinwaarts gelegen wateren. 
 
Vergelijking met de recente gegevens geeft aan dat 6 vissoorten zijn verdwenen in het 
Leopoldkanaal: Barbeel, Elft, Fint, Kopvoorn, Riviergrondel en Zwarte baars (Vrielynck et al., 
2002, schriftelijke mededeling Frankie Stoops). Zwarte baars is een exoot die in 1910 werd 
geïntroduceerd (Vrielynck et al., 2002).  
 
Vergelijking met de recente gegevens geeft aan dat 10 soorten zijn verdwenen in het kanaal 
Gent-Brugge: Alver, Barbeel, Beekprik, Bittervoorn, Elft, Fint, Kopvoorn, Kwabaal, Pos en 
Riviergrondel (Vrielynck et al., 2002). 
 
De historische soortenlijst voor de Damse Vaart is Baars, Barbeel, Blankvoorn, Brasem, Elft, 
Forelbaars, Karper, Kolblei, Paling, Pos, Rietvoorn, Riviergrondel, Snoek, Snoekbaars en Zeelt 
(Vrielynck et al., 2002). Snoekbaars en Forelbaars werden geïntroduceerd in dit kanaal 
respectievelijk in 1913 en 1912. De introductie van Forelbaars was geen succes aangezien er 
verder geen melding wordt gemaakt van deze soort. Vergelijking met de recente visfauna levert 
3 verdwenen soorten: Barbeel, Elft en Riviergrondel. Deze soorten zijn stroomminnend of 
duiden op een vrije verbinding met zee. 
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In het Zuidervaartje was Kopvoorn aanwezig. Het is mogelijk dat Kopvoorn in het Zuidervaartje 
met zijn zwak meanderend verloop erin slaagde een habitat te vinden, om van daaruit mogelijks 
het kanaal Gent-Oostende te bereiken. Verder kwamen Alver, Baars, Blankvoorn, Paling en 
Snoek voor (Vrielynck et al., 2002). Begin jaren ‘90 was Kopvoorn aanwezig in het Geleed 
(schriftelijke mededeling Frankie Stoops). 
 

4.2.2 Vogels 

Tabel 24 geeft een overzicht van de recente broedvogels, doortrekkers en wintergasten in de 
omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie samen met de rodelijstcategorie (naar Devos et 
al., 2004) en de oplijsting op Bijlage I van de Vogelrichtlijn. 

Tabel 24.  Overzicht van broedvogels en wintergasten of doortrekkers in de omgeving van het Afleidingskanaal van de 
Leie. Per soort wordt de rodelijststatus vermeld en is aangeduid indien de soort wordt opgelijst in Bijlage I 
(van de Vogelrichtlijn).  

mub: met uitsterven bedreigd, b: bedreigd, k: kwetsbaar, a: achteruitgaand, z: zeldzaam, ob: onregelmatige broedvogel, 
og: onvoldoende gekend; rodelijststatus volgens Devos et al., 2004. 
vrl: Bijlage I-soort van de Vogelrichtlijn 
 

soort rodelijst-
categorie
/ Bijlage I 

broed- 
vogel 

winter-
gast / 
door-
trekker 

soort rodelijst-
categorie
/ Bijlage I 

broed-
vogel 

winter-
gast / 
door-
trekker 

Fuut  x x Ransuil  x x 
Dodaars  x x Velduil z, vrl  x 
Aalscholver   x Steenuil  x x 
Roerdomp mub,vrl  x Gierzwaluw  x  
Kwak z, vrl x  IJsvogel vrl x x 
Kleine zilverreiger z, vrl  x Groene Specht  x x 
Blauwe Reiger  x x Zwarte Specht vrl x x 
Lepelaar vrl  x Grote bonte specht  x x 
Knobbelzwaan   x Kleine bonte specht  x x 
Wilde zwaan vrl  x Veldleeuwerik k x x 
Kleine zwaan vrl  x Oeverzwaluw a x  
Kolgans   x Boerenzwaluw a x  
Dwerggans vrl  x Huiszwaluw k x  
Rietgans   x Graspieper b x  
Kleine Rietgans   x Witte Kwikstaart  x x 
Grauwe Gans  x x Gele Kwikstaart a x  
Canadese Gans  x x Grote Gele Kwikstaart   x 
Brandgans vrl x x Winterkoning  x x 
Bergeend  x x Heggenmus  x x 
Nijlgans  x x Nachtegaal k x  
Wilde Eend  x x Roodborst  x x 
Krakeend   x Blauwborst vrl x  
Pijlstaart z x x Gekraagde 

Roodstaart 
k x  

Slobeend  x x Zwarte Roodstaart  x  
Smient ob x x Tapuit mub  x 
Wintertaling  x x Paapje mub  x 
Zomertaling b x x Roodborsttapuit  x  
Tafeleend  x x Zanglijster  x x 
Kuifeend  x x Koperwiek   x 
Grote Zaagbek   x Grote Lijster  x x 
Visarend vrl  x Kramsvogel b  x 
Bruine Kiekendief vrl x x Merel  x x 
Blauwe Kiekendief vrl  x Tuinfluiter  x  
Buizerd  x x Zwartkop  x  
Wespendief vrl x x Braamsluiper  x  
Sperwer  x x Grasmus  x  
Torenvalk  x x Rietzanger b x  
Boomvalk  x  Sprinkhaanzanger  x  



 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie 107 

Slechtvalk vrl  x Snor mub x  
Smelleken vrl  x Cetti's zanger z x x 
Patrijs k x x Kleine Karekiet  x  
Kwartel og x  Bosrietzanger  x  
Fazant  x x Spotvogel  x  
Waterral  x x Fitis  x  
Waterhoen  x x Tjiftjaf  x  
Meerkoet  x x Goudhaantje  x x 
Scholekster  x x Grauwe 

Vliegenvanger 
 x  

Kluut k, vrl x x Baardmannetje z x x 
Goudplevier vrl  x Staartmees  x x 
Kievit  x x Koolmees  x x 
Bosruiter vrl  x Zwarte Mees  x x 
Witgatje   x Pimpelmees  x x 
Oeverloper   x Kuifmees   x 
Tureluur k x x Matkop k x x 
Zwarte ruiter   x Boomklever  x x 
Groenpootruiter   x Boomkruiper  x x 
Grutto  x  Ekster  x x 
Wulp   x Gaai  x x 
Regenwulp   x Kauw  x x 
Watersnip mub  x Roek   x 
Houtsnip  x x Zwarte Kraai  x x 
Kemphaan vrl  x Spreeuw  x x 
Kokmeeuw   x Wielewaal b x  
Stormmeeuw z  x Huismus a x x 
Zilvermeeuw   x Ringmus a x x 
Visdief k, vrl x  Vink  x x 
Holenduif  x x Keep   x 
Houtduif  x x Kneu a x x 
Turkse Tortel  x x Putter   x 
Zomertortel b x  Groenling  x x 
Koekoek  x  Sijs z  x 
Kerkuil  x x Geelgors b x  
Bosuil  x x Rietgors b x x 

 

4.2.2.1 Broedvogels 

De broedvogeldata zijn afkomstig van het broedvogelatlasproject (databankbeheerder: Glenn 
Vermeersch), verslagen van de vogelwerkgroep Noord Oost-Vlaanderen, verslagen van de 
vogelwerkgroep Noord West-Vlaanderen (Mergus) van verschillende monitoringsrapporten 
(Courtens et al., 2009; De Beelde, 2003a; De Beelde, 2003b; De Beelde & Pillen, 2006; 
D’Haeseleer, 2003) en van losse meldingen van diverse waarnemers uit de streek. In de 
hiernavolgende tekst wordt het broedhabitat en de -locatie besproken van de rodelijstsoorten en 
van soorten opgelijst in Bijlage I van de Vogelrichtlijn voorkomend in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie. 
 
Met uitsterven bedreigd 
 Snor is een broedvogel van uitgestrekte natte of vochtige riet- en lisdoddevegetaties met 

dichte onderbegroeiing van o.a. zeggen. De daling van de populatie is een gevolg van het 
verdwijnen van geschikte broedgebieden. In de omgeving van het Afleidingskanaal broedt 
Snor enkel in de Kleiputten van Heist.  
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Bedreigd 
 Geelgors is een soort voor structuurrijke landschappen zoals de overgangszone van bos naar 

open landschap of cultuurlandschappen met veel kleine landschapselementen (bomenrijen, 
bosjes, hagen, ruigtes). De afname van deze soort in Vlaanderen is te wijten aan een 
degradatie van het broedhabitat en aan een zorgwekkende voedselsituatie in de winter. 
Broedplaatsen van deze soort werden tot vrij recent (kartering broedvogelatlas: 2000-2002) 
in de omgeving van het Afleidingskanaal teruggevonden ten oosten van Celiebrug. De laatste 
jaren werden hier geen broedgevallen meer waargenomen (De Smet & Hamelinck, 2007) 

 
 Graspieper is een vogel van open en halfopen gebied. De afname van het Vlaamse 

broedbestand is vooral een gevolg van het omzetten van graslanden naar akkers en een 
intensiever grondgebruik van vochtige graslanden (vroege maai- en inschaardata, hoge 
veedichtheden). Broedgevallen zijn gekend langs het kanaal Gent-Brugge (tussen Durmen en 
Hansbekebrug), ten oosten van Celiebrug, aan de Waterhoek, Stampershoek, Bonem, 
Konduitput, graslanden ten oosten van sifon en in de Kleiputten van Heist. 

 
 Rietgors is een typische bewoner van rietvelden. Verlies aan broedhabitat zorgt voor dalende 

broedaantallen in Vlaanderen. De soort is broedend waargenomen in de W&Z-restgrond 
aanpalend aan de rechteroever te Landegem, in de Vinderhoutse bossen, in het 
ontginningsgebied "Merendreeput", in de stadswallen van Damme en in de Kleiputten van 
Heist. 

 
 Rietzanger is een typische broedvogel voor rietkragen. De afname van de Vlaamse 

broedaantallen zijn vooral een gevolg van habitatverlies. Broedgevallen worden vermeld 
langs het Afleidingskanaal tussen Veldekesbrug en de N9; tevens komt de soort tot broeden 
in de Kleiputten van Heist en in Romboutswerve.  

 
 Wielewaal is een broedvogel in vochtige loofbossen, hoogstamboomgaarden en oude 

populieraanplantingen. De afname van het Vlaamse broedbestand is waarschijnlijk vooral 
een gevolg van de achteruitgang van grote insecten (o.a. Meikever) door pesticidengebruik. 
Langs het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal broedt de soort in de lijnaanplantingen met 
Populier (vooral tussen Celiebrug en Dudzelebrug). 

 
 Zomertaling is een broedvogel van drassige graslanden en moerassige gebieden met veel 

water- en oeverplanten. Een afname van de broedaantallen in Vlaanderen is vooral te wijten 
aan habitatverlies. In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn broedgevallen 
bekend uit Romboutswerve, de Kleiputten van Heist, vallei van de Zeverenbeek, t.h.v. 
Konduitput en Bonem.  

 
 Zomertortel broedt in een halfopen landschap met veel bosfragmentjes en houtkanten. De 

afname in Vlaanderen is vooral een gevolg van beperkte voedselbeschikbaarheid door het 
verdwijnen van graanakkers en akkerranden samen met het gebruik van herbiciden. De 
soort broedt te Durmen, in de bermen van het Afleidingskanaal tussen Platheulebrug en 
Sifonbrug en in de aanplantingen t.h.v. de kruising met de N49 en de brug van de N9, in 
W&Z-restgronden te Meigem en te Bachte-Maria-Leerne. De soort broedt tevens langs het 
Leopoldkanaal tussen Leestjes- en Jacksenbrug. De soort broedt vermoedelijk in de W&Z-
restgrond ‘kapel ter Durmen’ (Van Kerckvoorde & Decleer, 2007) 

 
Kwetsbaar 
 Gekraagde roodstaart is een typische broedvogel voor een kleinschalig landschap met veel 

kleine landschapselementen. Het verdwijnen van kleine landschapselementen en extreme 
droogte in Afrikaanse overwinteringsgebieden zorgen ondermeer voor een dalend 
broedbestand. Hij broedt vooral in holtes van oude knotwilgen. In de buurt van het 
Afleidingskanaal broedt deze soort in het aanliggend gebied aan de rechteroever tussen 
Nevelebrug en de uitmonding van de Kleine reigersbeek, in de vallei van de Oude Kale, langs 
het Nevels Vaardeken, t.h.v. de Konduitput, ten oosten van Celiebrug, rond de Hoge 
Watering te Moerkerke, Bonem, Branddijk.
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Huiszwaluw broedt in kolonies op gebouwen. De soort kent in Vlaanderen een sterke 
achteruitgang doordat moderne woningen minder gunstige nestgelegenheden bieden en door 
droogtes in overwinteringsgebieden (Afrika). Langs het Afleidingskanaal broedt de soort aan 
het gebouw van het pompgemaal aan het Zuidervaartje (net opwaarts sifonbrug). 

 
 Kluut is een broedvogel van jonge, dynamische terreinen met een pioniersvegetatie die bij 

voorkeur onderhevig zijn aan wisselende waterstanden. De soort broedt in de Kleiputten van 
Heist, stadswallen van Damme, Sint-Donaaspolder, Kreken van Lapscheure en t.h.v. het 
polderhof te Hoeke. 

 
 Matkop prefereert jonge wilgen-, berken- en elzenbossen met veel dood hout of oude 

naaldbomen. In Vlaanderen gaat de soort sterk achteruit door verdroging, het verwijderen 
van de ondergroei in de bossen en het verdwijnen van kleine landschapselementen. De soort 
broedt in Het Leen. 

 
 Nachtegaal broedt in vochtige valleibossen en cultuurland met brede houtkanten. De 

achteruitgang in Vlaanderen is te wijten aan verdroging en verruiging van bossen, het 
verdwijnen van hakhoutbeheer en van brede houtkanten. De soort broedt in de Vinderhoutse 
bossen. 

 
 Patrijs broedt op akkerland, vooral als dit wordt afgewisseld met graslanden, wegbermen, 

hagen, dijken, sloot- en akkerranden. Schaalvergroting, pesticidengebruik en voedselgebrek 
in de winter zijn belangrijke oorzaken voor de achteruitgang.  

 
 Tureluur is een typische weidevogel die nestelt in natte graslanden en schorren. Een afname 

van de broedaantallen in Vlaanderen is vooral te wijten aan habitatverlies. Deze soort is 
broedend waargenomen t.h.v. Konduitput, Bonem, Romboutswerve, Ramskapelle, de 
Kleiputten van Heist, Sint-Donaaspolder, Kreken van Lapscheure en t.h.v. het polderhof te 
Hoeke. 

 
 Veldleeuwerik is een typische broedvogel voor open agrarische gebieden met akkers en 

graslanden. Afname van het Vlaamse broedbestand ligt vooral in het verdwijnen van een 
kleinschalig agrarisch landschap met een grote diversiteit aan gewassen en in een 
verminderd voedselaanbod (door bestrijdingsmiddelen). 

 
 Visdief heeft een voorkeur voor open terreinen met schaarse en lage vegetatie zoals 

zandplaten, kiezelstranden, rivieroevers en schorren. Visdief is een onregelmatige 
broedvogel in de natuurgebieden te Damme. 

 
Zeldzaam 
 Baardmannetje komt tot broeden in uitgestrekte rietvelden van meerjarig niet droogvallend 

riet. De soort komt tot broeden in de Kleiputten van Heist.  
 
 Cetti’s zanger broedt in verruigde, vochtige vegetaties met struikopslag en een dichte 

bedekking van Riet, bramen of brandnetels. De soort komt soms tot broeden in de Kleiputten 
van Heist. Tevens werden auditieve waarnemingen verricht op de middenberm (tussen het 
Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal) net stroomopwaarts de inkokering te Zeebrugge, en 
aanpalend aan de linkeroever van het Afleidingskanaal net stroomafwaarts Dudzelebrug. 

 
 Kwak is een zeldzame broedvogel voor Vlaanderen; vooral in het zuiden van Europa 

(Middellandse Zeeregio) is de soort plaatselijk talrijk. In de omgeving van het 
Afleidingskanaal broedt de soort onregelmatig in het kasteelpark Schouwbroek en in de 
Stadswallen van Damme. 

 
 Pijlstaart kent vooral een noordelijke verspreiding in Europa. De soort kent slechts een paar 

broedgevallen in Vlaanderen. In de Kleiputten van Heist is de soort een onregelmatige 
broedvogel. 
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Achteruitgaand 
 Boerenzwaluw is een broedvogel in boerderijen en stallen. Een daling van het aantal 

landbouwbedrijven en een toename aan moderne veehouderijen waar zwaluwen geen 
toegang meer krijgen tot de stallen zorgen voor een dalend Vlaams broedbestand. De laatste 
jaren zijn de broedaantallen in Vlaanderen sterk teruggelopen.  

 
 Oeverzwaluw broeden in rivieroevers, zandgroeves, klei- en grindontginningen, opspuitingen 

en bouwputten. De soort komt in de omgeving van het Afleidingskanaal tot broeden in de 
W&Z-restgrond "Kapel ter Durmen". 

 
 Gele kwikstaart broedde vroeger vooral op vochtige graslanden. De laatste decennia vormen 

akkers belangrijke broedbiotopen. De soort komt in de omgeving van het Afleidingskanaal 
van de Leie op verschillende plaatsen tot broeden. 

 
 Huismus en Ringmus broeden nabij woningen. Er is de laatste jaren een sterke achteruitgang 

te merken. 
 
 Kneu komt tot broeden allerlei halfopen tot open landschappen. De afname in Vlaanderen is 

te wijten aan een combinatie van het verdwijnen van geschikte broedplaatsen, verhoogd 
pesticidengebruik en de lage beschikbaarheid van voedsel tijdens de wintermaanden. 

 
Onregelmatige broedvogel 
 Smient: in 2007 was er één territorium van deze soort in de Romboutswerve. 

 
Onvoldoende gekend 
 Kwartel verkiest open, droge graslandbiotopen. Broedgevallen in de omgeving van het 

Afleidingskanaal van de Leie zijn niet duidelijk gekend. 
 
De Bijlage I - soorten van de Vogelrichtlijn die broeden in de omgeving van het Afleidingskanaal 
van de Leie zijn: 
 
 Blauwborst leeft in iets verruigde rietvelden en gevarieerde moerassen. Enkele natte stukjes 

in een ruige vlakte zijn ook al voldoende. Doordat de soort zijn voedsel vooral op de grond 
zoekt zijn open plekken tussen de vegetatie in het biotoop noodzakelijk. Deze soort broedt in 
de W&Z-restgrond aanpalend aan de rechteroever te Landegem; tevens zijn broedgevallen 
bekend uit de omgeving van Durmen, in het gebied net ten oosten van Celiebrug, t.h.v. 
graslanden Stampershoek, aan de Branddijk, nabij de Hoge Watering, aan Romboutswerve, 
de Palingpotweiden (Ramskappelle) en in de Kleiputten van Heist. 

 
 Bruine kiekendief is een soort van open landschappen met grote moeras- en rietvegetaties. 

Als nestplaats dienen voornamelijk grote rietvelden langs kreken, meren of plassen, maar 
jaarlijks wordt ook gebroed in graanculturen. De soort broedt in de Kleiputten van Heist, 
Sint-Donaaspolder, Kreken van Lapscheure, plaatselijk langs de Hoekevaart. 

 
 IJsvogel is strikt aan open, zuiver water gebonden. Dit zijn zowel grote plassen, rivieren, 

vijvers als beken. De soort nestelt in een zelf uitgegraven hol in een zandwand of in het 
wortelgestel van een omgevallen boom. Broedgevallen zijn bekend aan het Leopoldkanaal 
tussen Leestjesbruggen en Jacksenbruggen, in Het Leen, in de vallei van de Zeverenbeek en 
uit de Kleiputten van Heist. 

 
 Kluut: zie categorie kwetsbaar. 

 
 Kwak: zie categorie zeldzaam. 

 
 Visdief: zie categorie kwetsbaar. 

 
 Wespendief broedt in open loof- en gemengde bossen met een gevarieerde structuur. De 

soort komt tot broeden in Het Leen. 
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 Zwarte specht broedt in bossen van variabele leeftijd, zowel naaldbossen als gemengde 

bossen. Om te broeden zijn dikke bomen nodig, liefst Beuken. De soort broedt onregelmatig 
in Het Leen. 

 
Twee exoten die frequent tot broeden komen in de omgeving van het Afleidingskanaal zijn 
Canadese gans en Nijlgans:  
 
 Canadese gans is afkomstig van Noord-Amerika. De soort vertoont in Vlaanderen een 

stijgende broedpopulatie. Vooral vanaf de tweede helft van de jaren ‘80 neemt de Canadese 
Gans gestaag in aantal toe. De laatste 10 jaar is de broedpopulatie van de soort 
vertienvoudigd (Anselin, 2004a). Problemen die zich voordoen met een abundante 
aanwezigheid van de soort zijn schade aan kwetsbare vegetaties, invloed op de 
waterkwaliteit, competitie met andere watervogels en schade aan landbouw. Het in toom 
houden van de populatie gebeurt best door op een gecoördineerde manier de eieren te 
schudden en adulten weg te vangen tijdens de ruiperiode (Beck et al., 2002). 

 
 Nijlgans komt oorspronkelijk uit Afrika ten zuiden van de Sahara. De broedpopulatie is in 

Vlaanderen de laatste twintig jaar snel in aantal gestegen (Anselin, 2004b). Gezien de snelle 
toename van de soort is een controle sterk aan te raden. Het schudden van de eieren en het 
wegvangen van adulten tijdens de ruiperiode vormen mogelijke maatregelen (Beck et al., 
2002). 

 

4.2.2.2 Overwinterende (water)vogels 

In de onmiddellijke omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie liggen belangrijke 
overwinteringsgebieden voor vogels. Vooral de polders tussen Oostende en de Nederlandse 
grens ten oosten van Brugge, de zogenaamde "Oostkustpolders" zijn van internationaal belang. 
Soorten met internationaal belangrijke aantallen (1%-norm) die er komen overwinteren zijn: 
Kleine rietgans, Kolgans, Smient en Slobeend (Courtens & Kuijken, 2004).  
 
De Oostkustpolders hebben een groot internationaal belang voor overwinterende ganzen. Zowel 
van Kleine Rietgans als van Kolgans wordt elke winter minstens 1% van de volledige 
geografische populatie in het gebied aangetroffen. Voor Kleine rietgans komt er tot 80% van de 
totale populatie (van Spitsbergen) overwinteren (Kuijken et al., 2005). De aantallen bij Kolgans 
liggen er op zo’n 2-3% van de totale populatie (Kuijken et al., 2005). Favoriete 
overwinteringsplaatsen omvatten vooral de polders rond Damme, de Uitkerkse polders en de 
polders te Vlissegem (figuur 11).  
 
In totaal overwintert 1 tot 4% van de volledige Noordwest-Europese populatie van Smient in de 
Oostkustpolders (Courtens & Kuijken, 2004). Voor Slobeend doet een deel van de 
Oostkustpolders dienst als nachtelijk foerageergebied waarbij de vogels overdag op de dokken 
in de achterhaven van Zeebrugge verblijven. Wanneer de vogels die ’s nachts komen foerageren 
worden meegeteld wordt de 1%-norm hoogstwaarschijnlijk gehaald (Courtens & Kuijken, 2004). 
 
Aanzienlijke aantallen van Goudplevier, Wulp, Rietgans, Brandgans en Wintertaling komen in de 
Oostkustpolders overwinteren maar de 1%-norm wordt momenteel niet meer gehaald (Courtens 
& Kuijken, 2004). 
 
Het voorkomen van Kolgans en Kleine rietgans wordt sterk bepaald door de beschikbaarheid 
aan graslanden (figuur 11) waarbij permanente graslanden met microreliëf worden 
geprefereerd. Dit microreliëf gaat vaak samen met drassige depressies wat de aantrekkelijkheid 
voor ganzen ten goede komt (Kuijken et al., 2005). De winterverblijf- en foerageerplaatsen voor 
Smient, Slobeend, Wintertaling en Wulp vormen eveneens natte permanente graslanden 
(Courtens & Kuijken, 2004).  
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Figuur 11.  Verspreiding van Kolgans, Kleine rietgans en Grauwe gans in 2003/04 tegen de achtergrond van 

graslandbedekking (% grasland per telgebied). Een belangrijk overwinteringsgebied voor Kolgans en Kleine 
rietgans zijn de polders rond Damme (rechtse gedeelte van de figuur). Bron: Kuijken et al., 2005. 

4.2.3 Amfibieën en reptielen 

Gedocumenteerde waarnemingen van amfibieën en reptielen zijn vrij schaars in het gebied rond 
het Afleidingskanaal van de Leie. Veel gegevens dateren van de periode 1976-1978, waarbij in 
het kader van een doctoraatsthesis een uitgebreide inventaris werd gemaakt (De Fonseca, 
1980). Een recente inventarisatie van poelen werd verricht in West-Vlaanderen (Bauwens et al., 
2006). 
 
Tabel 25 geeft de voorkomende amfibieën en reptielen in de omgeving van het Afleidingskanaal 
van de Leie, de vermelding in de Bijlagen van de Habitatrichtlijn, de rodelijstcategorie (Bauwens 
& Claus, 1996) en de vindplaats. Verspreid en vrij algemeen voorkomend in de omgeving van 
het Afleidingskanaal zijn Gewone pad, Bruine kikker, Bastaardkikker, Alpenwatersalamander en 
Kleine watersalamander. Deze soorten komen ook algemeen voor in Vlaanderen (Bauwens & 
Claus, 1996).  
 
Poelkikker (of Kleine groene kikker) is opgelijst op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De 
verspreiding in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie is beperkt tot de stadswallen 
van Damme. In Vlaanderen concentreren zich de meeste populaties in de voedselarme tot matig 
voedselrijke vennen, poelen en vijvers op de zandgronden in de Kempen. Poelkikker verkiest 
doorgaans kleine waterpartijen in heidegebieden, weiden, cultuurlanden en langs bossen. De 
soort blijkt sterk gebonden te zijn aan voedselarme tot matig voedselrijke wateren op de 
zandgronden (Bauwens et al., 2006).  
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Kamsalamander (Bijlage II en IV van Habitatrichtlijn; rodelijstcategorie: zeldzaam) komt in de 
omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie enkel voor in het krekengebied van Lapscheure. 
De soort vereist kleinschalige landschappen met geschikte migratieroutes en heel wat 
schuilmogelijkheden rond en tussen verschillende poelen. Als voortplantingswater worden 
doorgaans vrij grote, diepe wateroppervlaktes gebruikt. In de literatuur wordt een 
minimumoppervlakte van 25 m² en een minimale diepte van 50 cm vooropgesteld, al gaat in de 
praktijk de voorkeur doorgaans uit naar merkelijk grotere en diepere wateren die permanent 
waterhoudend zijn of slechts sporadisch droogvallen. Stukken met open water en plaatsen met 
een dichte watervegetatie moeten naast elkaar aanwezig zijn. In de open waterkolom wordt 
gebaltst terwijl de begroeide stukken dienen als schuilplaats voor de larven en afzetplaats voor 
de eitjes. Ook boomstronken, wortels en holten onder water worden overdag als schuilplaats 
gebruikt. Een vegetatieve bedekkingsgraad van 50% lijkt ideaal. Zo’n watervegetatie kan zich 
doorgaans maar ontwikkelen wanneer de poel niet of slechts in geringe mate wordt 
beschaduwd. Bovendien mag er geen stroming in het water aanwezig zijn omdat het mannetje 
tijdens de balts gemakkelijk geurstoffen naar het vrouwtje moet kunnen toewaaien en het 
vrouwtje tijdens de paring gemakkelijk het spermapakket moet kunnen oppakken. De 
Kamsalamander heeft een voorkeur voor water met een pH-waarde tussen 5 en 8. Bij een pH-
waarde lager dan 4 beschimmelen de eieren (Bauwens et al., 2006). 
 
De foerageergebieden op het land liggen in de onmiddellijke nabijheid van de 
voortplantingsplaatsen. Vochtig, extensief beheerd weiland, omgeven door kleine 
landschapselementen, is van belang als landbiotoop. Houtkanten, vermolmde boomstronken, 
steen- en houtstapels en braamstruwelen fungeren voor de soort als schuilplaatsen. 
Migratiewegen dienen aanwezig te zijn, meestal onder de vorm van heggen, (knot)bomenrijen, 
perceelsranden met ruigtekruiden, extensief beheerde graslanden en rietkragen. 
Kamsalamander stelt duidelijk meer specifieke eisen aan zijn leefgebied dan andere inheemse 
watersalamanders (Bauwens & Claus, 1996; Bauwens et al., 2006). 
 
Een populatie Levendbarende hagedis (rodelijstcategorie: zeldzaam) is aanwezig in Het Leen. 
Deze soort bezet een breed scala aan niet al te droge leefgebieden; het voorkeursbiotoop 
vormen vochtige heideterreinen. Drogere biotopen zoals struikheidevelden, duinen, open 
plekken in bossen en heischrale graslanden kunnen ook worden bezet hoewel de aantallen hier 
steeds lager zijn. Wegbermen, houtkanten, sloten en bosranden kunnen fungeren als 
leefgebieden voor kleine populaties en als migratieroutes (Cappelle, 2001). Een afwisseling van 
struweel en open plekken is van belang voor deze soorten (thermoregulatie). Levendbarende 
hagedis beschikt slechts over een beperkte mobiliteit: de dieren blijken niet in staat te zijn een 
ongunstig gebied van meer dan 500 m te overbruggen (Cappelle, 2001). 
 
Roodwangschildpad werd waargenomen in het Afleidingskanaal van de Leie te Adegem en in de 
Kleiputten van Heist. Deze soort is uitheems in Vlaanderen en komt oorspronkelijk voor in het 
zuiden van de Verenigde Staten en Mexico.  
 
Een populatie Muurhagedis komt voor langs het Afleidingskanaal van de Leie aan de brug van 
de N9. Vermoedelijk is de populatie er reeds een 5-tal jaar aanwezig. De populatie is vrij 
omvangrijk want op 1 juni 2007 werden 48 adulten geteld. De soort is hier hoogstwaarschijnlijk 
accidenteel geïntroduceerd via een aanliggend arduinkappersbedrijf of via een vroegere 
bloemisterij. Het natuurlijk verspreidingsgebied van deze soort in België is beperkt tot het 
zuiden van Samber en Maas (Jooris & Lehouck, 2007).   
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Tabel 25.  Overzicht van de waargenomen amfibieën en reptielen in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 

soort Bijlage HRL rodelijstcategorie locatie 
Gewone pad   verspreid voorkomend 
Bruine kikker V  verspreid voorkomend 
Bastaardkikker V  verspreid voorkomend 
Poelkikker IV  Stadswallen Damme 
Alpenwatersalamander   verspreid voorkomend 
Kleine watersalamander   verspreid voorkomend 
Kamsalamander II en IV zeldzaam Krekengebied Lapscheure 
Levendbarende hagedis  zeldzaam Leen 
Roodwangschildpad   Afleidingskanaal te Adegem 

Kleiputten van Heist 
Muurhagedis IV  Afleidingskanaal t.h.v. brug N9 

 
In de graslanden van Romboutswerve werd Boomkikker (Bijlage IV; rodelijstcategorie: met 
uitsterven bedreigd) waargenomen in 2000. Sindsdien kon dit echter niet meer worden 
bevestigd (De Beelde, 2003a). De soort is wel nog aanwezig in de Zwinstreek. 
 

4.2.4 Zoogdieren 

De gegevens zijn afkomstig van de zoogdierendatabank van Natuurpunt vzw (1*1 km UTM-hok; 
databankbeheerder Sven Verkem), van verschillende monitoringsrapporten (De Beelde, 2003a; 
De Beelde, 2003b; De Beelde & Pillen, 2006; D’Haeseleer, 2003) en van losse meldingen van 
diverse veldwaarnemers uit de streek.  
 
De soorten in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn opgelijst in tabel 26. De 
meeste soorten komen algemeen voor en zijn niet bedreigd. De soorten opgelijst in de Bijlagen 
van de Habitatrichtlijn of de rodelijstsoorten (volgens Criel, 1994) worden hierna besproken: 
 Bunzing (Bijlage V): komt verspreid voor in het gebied; 
 Franjestaart (Bijlage IV; vermoedelijk bedreigd): overwintert in de bunkers langs het 

Afleidingskanaal/Leopoldkanaal, in het kasteel Althena te Damme en in Het Leen; 
 Gewone baardvleermuis / Brandt’s vleermuis (Bijlage IV; vermoedelijk bedreigd / bedreigd): 

overwintert in de bunkers langs het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal te Maldegem en 
Moerkerke, in het kasteel van Rezinghe te Maldegem, in het kasteel Morperlinck te 
Moerkerke, in het kasteel Althena te Damme, in bunkers van Het Leen en in ijskelders van 
de kasteelparken Schouwbroek en Blauwhuis (beide te Vinderhoute); zomerwaarnemingen 
zijn bekend langs de Damse Vaart. (Baardvleermuis en Brandt’s vleermuis zijn niet op geluid van 
elkaar te onderscheiden. Kolonie- en zichtwaarnemingen zijn erg schaars, waardoor de soorten 
doorgaans onder dezelfde noemer behandeld worden. In Vlaanderen wordt de verhouding 
Baard/Brandt’s geschat op 10/1); 

 Gewone dwergvleermuis (Bijlage IV): zomerwaarnemingen komen verspreid voor in het 
gebied; 

 Gewone grootoorvleermuis (Bijlage IV; vermoedelijk bedreigd): overwintert in de bunkers 
langs het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal te Maldegem en Moerkerke, in het kasteel van 
Rezinghe te Maldegem, in het kasteel Morperlinck te Moerkerke, in het kasteel Althena te 
Damme en in bunkers van Het Leen; een kolonie is waargenomen in het kasteel Laresteen 
(Lovendegem); de soort is fouragerend waargenomen ter hoogte van het kasteelpark 
Blauwhuis; 

 Grijze grootoorvleermuis (Bijlage IV; bedreigd): overwintert in de bunkers langs het 
Afleidingskanaal/Leopoldkanaal te Moerkerke; in het kasteel Althena te Damme en in het 
kasteel van Rezinghe te Maldegem; 

 Laatvlieger (Bijlage IV): zomerwaarnemingen zijn bekend langs het 
Afleidingskanaal/Leopoldkanaal te Leestesbrug en Dudzelebrug; tevens in Romboutswerve, 
Het Leen en ter hoogte van de kasteelparken Te Velde (Lovendegem), Schouwbroek, 
Blauwhuis; een kolonie is gekend te Hoeke (pastorijzolder); 

 Meervleermuis (Bijlage II en IV; bedreigd): er is een gekende kraamkolonie in Oostburg (Nl), 
de soort werd fouragerend waargenomen langs de Damse Vaart te Oostkerke en Damme; 
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 Rosse vleermuis (Bijlage IV): zomerwaarnemingen zijn bekend langs het 
Afleidingskanaal/Leopoldkanaal t.h.v. Oostkerkebrug en Dudzelebrug; tevens langs de 
Damse Vaart t.h.v. Damme en ter hoogte van Romboutswerve, het kasteelpark Blauwhuis en 
de Molenmeers; een vrij omvangrijke kolonie is aanwezig in het Paddepoelenbos; 

 Ruige dwergvleermuis (Bijlage IV; vermoedelijk bedreigd): waarnemingen tijdens de zomer 
zijn bekend van de Damse Vaart te Damme; 

 Veldspitsmuis (zeldzaam): waargenomen langs de Damse Vaart te Damme, in Middelburg en 
te Oostkerke; 

 Waterspitsmuis (bedreigd): een populatie (melanistische vorm) is aanwezig langsheen de 
bermen van het Leopoldkanaal t.h.v. de sifon. Tevens is deze soort waargenomen in de 
Romboutswerve en langs de Damse Vaart te Hoeke; 

 Watervleermuis (Bijlage IV): overwintert in de bunkers langs het Afleidingskanaal/ 
Leopoldkanaal te Maldegem, in bunkers te Damme, in het kasteel Althena en in ijskelders 
van het kasteelpark Blauwhuis; verspreid voorkomend in de zomer met waarnemingen in 
Romboutswerve, Het Leen, de Kleiputten van Heist, Oude Kale, Molenmeers en ter hoogte 
van het kasteelpark Blauwhuis; een kolonie is bekend te Hoeke (steenbakkerij). 

Tabel 26.  De verschillende zoogdiersoorten voorkomend in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 

Vleermuizen: 
 Baardvleermuis / Brandt’s vleermuis  
 Franjestaart  
 Gewone dwergvleermuis 
 Gewone grootoorvleermuis  
 Grijze grootoorvleermuis 
 Laatvlieger 
 Meervleermuis  
 Rosse vleermuis 
 Ruige dwergvleermuis   
 Watervleermuis 
 
Knaagdieren: 
 Aardmuis 
 Bosmuis  
 Bruine rat 
 Dwergmuis 
 Eekhoorn 
 Huismuis 
 Muskusrat  
 Ondergrondse woelmuis 
 Rosse woelmuis 
 Veldmuis 
 Woelrat 
 Zwarte rat 

Insecteneters: 
 Dwergspitsmuis  
 Egel 
 Gewone bosspitsmuis  
 Huisspitsmuis 
 Mol  
 Tweekleurige bosspitsmuis 
 Veldspitsmuis  
 Waterspitsmuis 
 
Haasachtigen: 
 Haas 
 Konijn 
 
Carnivoren: 
 Bunzing  
 Hermelijn  
 Vos  
 Wezel 
 Steenmarter 
 

 
Vroegere gegevens (Metsu & Van den Berge, 1987) meldden het voorkomen van Otter in het 
kanaal Gent-Brugge te Lovendegem (1921), te Damme (1913), Ramskapelle (1898), Maldegem 
(1951) en in de vallei van de Oude Kale (1921). Tijdens de strenge winter van 1978-1979 werd 
één exemplaar gezien in de oude kleiput De Vrede te Knokke. 
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4.2.5 Libellen 

De waargenomen soorten in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn genoteerd in 
tabel 27. De gegevens zijn afkomstig uit de databank van de Libellenvereniging Vlaanderen 
(databankbeheerder: Geert de Knijf).  
 
Enkele gebieden in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie hebben een hoge 
soortenrijkdom aan libellen: de vallei van de Zeverenbeek, Merendreeput, Het Leen, de 
stadswallen van Damme, Romboutswerve en de Sashul. In de polderregio zijn belangrijke 
gebieden voor libellen schaars omwille van het brakke karakter van tal van waterpartijen. Enkel 
Lantaarntje en Paardenbijter zijn immers vrij tolerant voor brak water (De Knijf et al., 2006). 

Tabel 27.  De verschillende libellen voorkomend in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 

soort rodelijstcategorie 
Azuurwaterjuffer  
Blauwe glazenmaker  
Bloedrode heidelibel  
Bruine winterjuffer  
Bruinrode heidelibel  
Gaffelwaterjuffer onvoldoende gekend  
Geelvlekheidelibel  
Gewone oeverlibel  
Grote keizerlibel  
Grote roodoogjuffer  
Houtpantserjuffer  
Kanaaljuffer  
Kleine roodoogjuffer  
Lantaarntje  
Paardenbijter  
Platbuik  
Steenrode heidelibel  
Tengere grasjuffer  
Viervlek  
Vroege glazenmaker met uitsterven bedreigd  
Vuurjuffer  
Vuurlibel  
Watersnuffel  
Zuidelijke glazenmaker onvoldoende gekend  
Zuidelijke heidelibel onvoldoende gekend  
Zuidelijke keizerlibel niet geëvalueerd  
Zwarte heidelibel  
Zwervende heidelibel  
Zwervende pantserjuffer  
 
De meeste soorten zijn algemeen voorkomende soorten. De minder algemene soorten worden 
hierna besproken. 
 Zuidelijke glazenmaker (onvoldoende gekend) kent in Vlaanderen slechts op enkele plaatsen 

een succesvolle voortplanting. Deze zuidelijke soort wordt in Vlaanderen vooral gezien 
tijdens invasies. De soort wordt vooral waargenomen in de oeverzone bij kleine en ondiepe 
stilstaande plassen (De Knijf et al., 2006). In de omgeving van het Afleidingskanaal werd de 
soort enkel waargenomen in de Sashul. 

 Van de Zuidelijke keizerlibel (niet geëvalueerd) komen enkel zwervende dieren voor in 
Vlaanderen (De Knijf et al., 2006). De soort werd waargenomen in Molenmeers, 
Merendreeput en in de Sashul. 

 De Zuidelijke heidelibel (onvoldoende gekend) kent sinds 2000 slechts op enkele plaatsen in 
Vlaanderen een succesvolle voortplanting (De Knijf et al., 2006). In de omgeving van het 
Afleidingskanaal is de soort gezien in de Sashul. 
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 Vroege glazenmaker (met uitsterven bedreigd) kent in Vlaanderen enkel een succesvolle 
voortplanting in Limburg. De soort verkiest mesotrofe tot eutrofe plassen met een goed 
ontwikkelde oevervegetatie van vaak Riet en Lisdodde (De Knijf et al., 2006). De soort werd 
éénmalig waargenomen in de stadswallen te Damme (De Beelde & Pillen, 2006). 

 Gaffelwaterjuffer (onvoldoende gekend) heeft in Vlaanderen enkel een populatie aan de 
Westkust (De Knijf et al., 2006). De soort werd in 2007 éénmalig waargenomen in 
Merendreeput (Versigghel, 2007). 

 

4.2.6 Dagvlinders 

 
Dagvlinders kunnen beschouwd worden als indicatorsoorten voor de kwaliteit van de natuur en 
het landschap. Vooral structuurkenmerken van de vegetatie zijn belangrijk voor vlinders zodat 
veranderingen in het type omgeving of landgebruik en in intensiteit van dit gebruik van grote 
invloed zijn op de vlinderpopulaties. Na 1950 zijn tal van soorten in Vlaanderen verdwenen. De 
belangrijkste oorzaken van deze algemene achteruitgang zijn het verdwijnen en/of versnipperd 
raken van geschikte leefgebieden, milieuverontreiniging (verdroging, vermesting, gebruik van 
bestrijdingsmiddelen) en een ongunstig beheer van natuur- en bosgebieden (Maes & Van Dyck, 
1999). 
 
De vlindergegevens voor het Afleidingskanaal van de Leie en omgeving (tabel 28) zijn afkomstig 
van de vlinderdatabank van de Vlaamse vlinderwerkgroep vzw (databeheerder: Dirk Maes; 
http://vlinders.inbo.be) en uit de jaarverslagen van de natuurhistorische vlinderwerkgroep 
Meetjesland. 

Tabel 28.  De waargenomen dagvlinders in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 

soort rodelijstcategorie soort rodelijstcategorie 
Argusvlinder  Hooibeestje  
Atalanta  Icarusblauwtje  
Bont zandoogje  Keizersmantel met uitsterven bedreigd 
Boomblauwtje  Klein geaderd witje  
Bruin blauwtje kwetsbaar Klein koolwitje  
Bruin zandoogje  Kleine ijsvogelvlinder kwetsbaar 
Citroenvlinder  Kleine vos  
Dagpauwoog  Kleine vuurvlinder  
Distelvlinder  Koevinkje  
Eikenpage  Koninginnepage  
Gehakkelde aurelia  Landkaartje  
Gele luzernevlinder  Oranje zandoogje  
Groot dikkopje  Oranjetipje  
Groot koolwitje  Rouwmantel uitgestorven in Vlaanderen 
Grote vos bedreigd Zwartsprietdikkopje  
 
De Keizersmantel (met uitsterven bedreigd) is vooral te vinden aan bosranden en op open 
plekken in bossen. In Vlaanderen is er vermoedelijk slechts één populatie van de Keizersmantel 
aanwezig (in het boscomplex Drongengoedbos-Leen; Maes & Van Dyck, 1999). In Het Leen 
werden recent enkele exemplaren waargenomen. 
 
De Kleine ijsvogelvlinder (kwetsbaar) leeft in vrij open bossen en aan bosranden met Wilde 
kamperfoelie waar schaduw en zon elkaar pleksgewijs afwisselen (Maes & Van Dyck, 1999). Een 
zwervend exemplaar werd waargenomen in Het Leen. 
 
De Grote vos (bedreigd) plant zich enkel voort in vrij grote, maar lichtrijke bossen en heeft ook 
als zwerver een voorkeur voor een bosrijke omgeving (Maes & Van Dyck, 1999). Een zwervend 
exemplaar werd waargenomen in Het Leen. 
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De Rouwmantel (uitgestorven in Vlaanderen) is een typische bosvlinder en vertoont ook als 
zwerver een voorkeur voor bosrijke gebieden (Maes & Van Dyck, 1999). Een zwervend 
exemplaar werd waargenomen in Het Leen. Rouwmantel slaagde erin om in 1995 een populatie 
te vestigen in de W&Z-restgrond Kapel ter Durmen. Een deel van de populatie overleefde de 
winter zodat deze soort in 1996 opnieuw werd waargenomen. Vanaf 1997 zijn er geen 
waarnemingen meer van deze soort in het ontginningsgebied. 
 
De voornaamste reden voor de achteruitgang van de Kleine ijsvogelvlinder, Keizersmantel, 
Grote vos en Rouwmantel is het veranderd bosbeheer waardoor open plekken in de bossen en 
mantel- en zoomvegetaties aan de bosranden verdwijnen (Maes & Van Dyck, 1999). 
 
Bruin blauwtje (kwetsbaar) kende vroeger een vrij zeldzame verspreiding in Vlaanderen. Deze 
soort lijkt zich de laatste jaren uit te breiden, vooral in het noorden van Oost - en West-
Vlaanderen op de zandgronden. Als habitat worden droge, schrale graslanden met een korte 
vegetatie verkozen. Waardplanten zijn ooievaarsbek-soorten en reigersbek-soorten (Maes & Van 
Dyck, 1999). De soort werd waargenomen in de bermen van het Afleidingskanaal (Landegem, 
Merendree, Maldegem), Oude Kale, Vinderhoutse bossen, W&Z-restgronden kapel ter Durmen 
en Lembeekstraatje, Het Leen, Leopoldkanaal (t.h.v. Strobrug en Ramskapellebrug), 
Paddepoelebos, Romboutswerve en aan de Kleiputten van Heist.  
 
Plaatsen waar Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Bruin blauwtje en Hooibeestje voorkomen zijn 
schaars geworden in Vlaanderen. Het gecombineerd voorkomen van deze dagvlinders is een 
goede indicatie voor een vrij soortenrijk matig voedselrijk tot voedselarm grasland. Deze 
soorten werden gecombineerd waargenomen in de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie 
(te Landegem en Merendree) en van het kanaal Gent-Brugge (linkeroever tussen Bierstal- en 
Durmenbrug), in Romboutswerve en in de Kleiputten van Heist. 3 van de 4 soorten (geen 
Hooibeestje) werden waargenomen in de berm van het Afleidingskanaal te Maldegem, in Het 
Leen en in het Paddepoelenbos. 
 

4.2.7 Sprinkhanen 

De waargenomen soorten in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn opgelijst in 
tabel 29. De data zijn afkomstig uit de databank van de sprinkhanenwerkgroep Saltabel 
(databankbeheerders: Kris Decleer & Peter Adriaens). Gegevens over deze groep zijn vrij 
fragmentarisch en niet gebiedsdekkend. De rodelijststatus is beschreven in Decleer et al. 
(2000). 

Tabel 29.  De waargenomen sprinkhanen in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 

soort rodelijstcategorie 
Boomsprinkhaan  
Bramensprinkhaan  
Bruine sprinkhaan  
Gewoon doorntje  
Gewoon spitskopje  
Grote groene sabelsprinkhaan  
Krasser  
Ratelaar  
Sikkelsprinkhaan  
Struiksprinkhaan zeldzaam 
Zanddoorntje kwetsbaar 
Zeggedoorntje  
Zuidelijk spitskopje  

 
Ratelaar, Krasser, Bramensprinkhaan, Gewoon spitskopje, Zuidelijk spitskopje, Grote groene 
sabelsprinkhaan en Struiksprinkhaan werden teruggevonden in de bermen van het 
Afleidingskanaal van de Leie.  
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De rodelijstsoorten worden hierna besproken. 
 Struiksprinkhaan (zeldzaam) komt voor in zowel vochtige als droge biotopen met 

verspreidstaande struiken of bomen zoals bosranden, hagen, struwelen, parken en tuinen. 
De soort werd teruggevonden in de bermen van het Afleidingskanaal t.h.v. Nevelebrug en 
tussen de E40 en de spoorovergang te Landegem, in Het Leen en in Romboutswerve. 

 Zanddoorntje (kwetsbaar) bewoont natte pioniersvegetaties zoals vochtige duinpannen, 
oevers van plassen en kale plekken in moerassen. De soort is een pioniersoort die 
onverwacht kan opduiken op allerlei natte plaatsen. De soort werd waargenomen in het 
militair kerkhof van Adegem en in de Sashul. 

 

4.3 Ecotopen 

Ecotopen kunnen gedefinieerd worden als “ruimtelijke eenheden die homogeen zijn ten aanzien 
van vegetatiestructuur, successiestadium en de voornaamste abiotische factoren die voor 
plantengroei belangrijk zijn” (Stevers et al., 1987). Een ecotopenbenadering laat toe het 
ecosysteem te vereenvoudigen en als het ware ruimtelijk te vertalen. Een rivierecosysteem 
bestaat bv. uit de ecotopen moeras, natte graslanden, droge graslanden, moerasbos en 
valleibos. Door gebruik te maken van ecotopen kan het streefbeeld voor natuurontwikkeling en 
het –herstel worden verfijnd (Van Looy & De Blust, 1998). De beschrijving en verdeling van de 
ecotopen in deze studie is gebaseerd op de biologische waarderingskaart. Kaart 32 toont de 
biologische waarderingskaart voor het Afleidingskanaal van de Leie en omgeving. Kaart 33 toont 
de ecotopen in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 
 
Akkers en graslanden nemen het belangrijkste ruimtegebruik in rond het Afleidingskanaal van 
de Leie.  
 

4.3.1 Graslanden 

Graslanden vormen in Vlaanderen belangrijke biotopen voor planten. Zo’n 130 soorten 
vaatplanten die typisch voorkomen in graslanden staan immers op de Rode Lijst, een groter 
aantal dan in elk ander biotoop (Dumortier et al., 2003). Tevens hebben een aantal 
broedvogelsoorten een hoofdverspreiding in graslanden (bv. Graspieper, Zomertaling en 
Roodborsttapuit; Vermeersch et al., 2004). De poldergraslanden in de Oostkust hebben 
bovendien een internationaal belang als overwinteringsgebied voor diverse vogelsoorten 
(Kuijken et al., 2005). 
 

4.3.1.1 Indeling via BWK-codes en juridische overwegingen 

De graslanden kunnen worden ingedeeld volgens een combinatie van ecologische (BWK-
karteringseenheden) en juridische overwegingen (Van Landuyt et al., 1999). Tabel 30 geeft de 
indeling samen met enkele aangetroffen BWK-codes. Halfnatuurlijke graslanden, soortenrijke 
graslanden met halfnatuurlijke relicten en een deel van de cultuurgraslanden met verspreid 
biologische waarde behoren tot de historisch permanent graslanden (zoals gedefinieerd in 
bijlage 4 van het eerste uitvoeringsbesluit van het natuurdecreet goedgekeurd op 23 juli 1998). 
 
Halfnatuurlijke graslanden werden slechts heel zelden aangetroffen in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie. Het grootste complex werd gekarteerd in de vallei van de 
Zeverenbeek waar vooral vochtig, licht bemest grasland voorkomt (BWK-code: hc). Tevens 
werden enkele bermen langs de Ringlaan te Eeklo en langs de N49 t.h.v. de kruising met het 
Afleidingskanaal aangeduid met mesofiel grasland (BWK-code: hu). 
 
Soortenrijke graslanden met halfnatuurlijke relicten zijn verspreid aanwezig in de omgeving van 
het Afleidingskanaal van de Leie vanaf Moerkerke tot de inkokering te Zeebrugge. Dergelijke 
graslanden werden zelden aangetroffen tussen Deinze en Moerkerke. Enkel in de vallei van de 
Zeverenbeek werden vrij omvangrijke complexen teruggevonden.  
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Graslanden met verspreid biologische waarden conform de definitie historisch permanent 
grasland zijn verspreid aanwezig in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie vanaf 
Moerkerke tot de inkokering te Zeebrugge. Deze graslanden komen zelden voor tussen Deinze 
en Moerkerke, met uitzondering van de vallei van de Oude Kale.  
 
Graslanden met verspreid biologische waarden niet conform de definitie historisch permanent 
grasland komen vrij veel voor langs het Afleidingskanaal van de Leie. De grootste concentratie 
van dergelijke graslanden zijn terug te vinden op het grondgebied van Nevele en Damme.  
 
Intensieve graslanden komen veel voor in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 
De grootste concentraties aan dergelijke graslanden liggen op het grondgebied van Zomergem, 
Eeklo en Maldegem. 

Tabel 30.  Overzicht van de verschillende types grasland in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie met de 
vermelding van de verschillende BWK-karteringseenheden die er werden teruggevonden. 

intensief 
cultuur- 
grasland 

grasland met verspreid 
biologische waarde  
 
niet conform definitie 
historisch permanent grasland 

grasland met verspreid 
biologische waarde  
 
conform definitie historisch 
permanent grasland 

soortenrijk 
grasland met 
halfnatuurlijke 
relicten 

halfnatuurlijk 
grasland 

hp hpr- hpr hp* hc 
hx hp+kb hpr+hc hp*+hc hu 
 hp+kh hpr+kb hp*+kb hj 
 hp+hj hpr+da hp*+kh ha 
 hp+hr hpr+k(da) hp*+k(da) hf 
 hp+k(da) hpr+k(hf) hp*+k(mr)  
 hp+k(hc) hpr+mr hp*+mr  
 hp+k(hf) hpr+k(mr) hpr+da  
 hp+k(mr) hp + mc hpr*  
 hp + hp* hp + mr hpr*+da  
 hp + ha  hpr*+k(da)  
 hp + hr  hpr*+kb  
   hpr*+kh  
   hpr*+mr  
   hpr*+k(mr)  

 

Legende: 

da = zilte elementen (samen met hp(r)) hu = mesofiel hooiland 
ha = Struisgrasvegetatie hx = zeer soortenarme, ingezaaide graslanden 
hc = vochtig, licht bemest grasland mr = Rietland 
hj = grasland gedomineerd door russen kb = Bomenrij 
hf = Moerasspirearuigte kh = Houtkant 
hp = soortenarm permanent cultuurgrasland k(da) = perceelsranden met zilte elementen 
hp* = soortenrijk permanent cultuurgrasland met 

relicten van halfnatuurlijke graslanden 
k(hf) = perceelsranden met elementen van 

moerasspirearuigte 
hpr = grasland met veel sloten en/of microreliëf k(hj) = perceelsranden met veel russen 
hpr* = grasland met veel sloten en/of microreliëf en 

met relicten van halfnatuurlijke graslanden 
k(hr) = verruigde perceelsranden 

hpr- = grasland met weinig sloten en/of microreliëf k(hu) = perceelsranden met elementen van mesofiel 
hooiland 

hpr+da = zilt grasland k(mr) = perceelsranden met elementen van rietland 
hr = verruigd grasland    

 

4.3.1.2 Indeling via natuurtypen 

De graslanden in Vlaanderen werden min of meer syntaxonomisch benaderd bij de studie voor 
het opstellen van de natuurtypen grasland (Zwaenepoel et al., 2002). Deze indeling kan slechts 
gedeeltelijk worden gekoppeld met de BWK-codering.  
 
Graslandtypes of relicten ervan die voorkomen in de omgeving van het Afleidingskanaal van de 
Leie zijn kamgraslanden, dotterbloemgraslanden, zilte graslanden, struisgras-graslanden, 
glanshavergraslanden en zilverschoongraslanden. Enkele typische plantensoorten voor de 
verschillende graslandtypes zijn weergegeven in tabel 31. 
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Dotterbloemgraslanden vereisen een mineraalrijke bodem. De textuur kan venig, kleiig, zandig, 
zandlemig of lemig zijn. Deze graslanden zijn in de winter vaak overstroomd, maar in de zomer 
is een zekere doorluchting van de bodem nodig. Kwel treedt al dan niet op. Voor het 
voortbestaan van deze graslanden is een hooilandbeheer dikwijls een voorwaarde. In 
toenemende mate wordt dit gecombineerd met nabegrazing. Dit heeft over het algemeen een 
toename van soorten tot gevolg (soorten uit kamgraslanden). Dotterbloemgraslanden evolueren 
naar een moerasspirearuigte bij het achterwege blijven van enig natuurtechnisch beheer 
(Zwaenepoel et al., 2002; Schaminée et al., 1996). De BWK-code ‘hc’ kan wijzen op een 
dotterbloemgrasland. In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie werd ‘hc’ gekarteerd 
in de vallei van de Zeverenbeek, in de vallei van de Oude Kale en in de graslanden t.h.v. 
toponiem Bonem (Damme). 
 
Zilverschoongraslanden komen voor op plaatsen die langdurig nat zijn, vaak gekoppeld aan 
sterke schommelingen in de waterstand. De meeste standplaatsen worden begraasd en 
betreden. De bodems zijn relatief voedselrijk, variërend van zand tot zware klei. De vegetatie 
neemt zelden grote aaneengesloten oppervlaktes in, maar vormt dikwijls een overgangspositie 
tussen een drogere en een nattere standplaats. De instandhouding gebeurt door 
overstromingen en door begrazing (Zwaenepoel et al., 2002). Deze graslanden kunnen niet 
worden teruggevonden via een BWK-codering. In de omgeving van het Afleidingskanaal van de 
Leie zijn in verschillende laaggelegen delen van graslanden te Moerkerke, Damme en Heist 
zilverschoonvegetaties beschreven (Cosyns et al., 1999; Cosyns, 1996). 
 
Voor zilte graslanden zijn zilte en brakke condities weliswaar kenmerkend, maar het zoutgehalte 
kan sterk fluctueren. Ook het vochtgehalte verschilt sterk in deze graslanden. In Vlaanderen 
nemen deze graslanden een uiterst geringe oppervlakte in. Een grootteorde van één tot 
hoogstens enkele hectaren wordt vermeld door Zwaenepoel et al. (2002). Dergelijke graslanden 
worden in de BWK meestal aangeduid als ‘hpr* + da’. Deze BWK-code werd rond het 
Afleidingskanaal van de Leie teruggevonden in de Kleiputten van Heist, in de graslanden langs 
de Zijdelingsevaart en in de graslanden t.h.v. toponiem Bonem (Damme). Cosyns et al. (1999) 
vonden zilte elementen in de graslanden palend aan het Leopoldkanaal te Ramskapelle 
(graslanden Palingpot). 
 
Grote vossenstaartgraslanden komen hoofdzakelijk voor bij zwaardere bodems: klei, leem en 
zandleem. Graslanden met dit vegetatietype zijn gedurende weken tot maanden in het 
winterhalfjaar overstroomd. De inundatie is veelal geen directe overstroming door het beek- of 
rivierwater, maar door grondwater dat in de winter boven het maaiveld stijgt (Schaminée et al., 
1996; Zwaenepoel et al., 2002). In de zomer kennen de standplaatsen een sterke uitdroging. 
Deze graslanden worden in stand gehouden door te maaien. Deze graslanden kunnen niet 
worden teruggevonden via een BWK-codering. Dergelijke graslanden zijn in de omgeving van 
het Afleidingskanaal van de Leie gekend in de vallei van de Oude Kale (Van Kerckvoorde et al., 
2005; Haskoning, 2003). 
 
Kamgrasland kan voorkomen op een groot aantal verschillende bodemsoorten, maar op de 
lichtste bodems (zand, veen, zandleem) is hun voorkomen vaak gebonden aan een lichte vorm 
van bemesting, terwijl ze op zwaardere gronden (klei, leem) ook zonder bemesting kunnen 
ontstaan en gedijen. De meeste typische soorten voor kamgraslanden zijn 
grondwateronafhankelijk. Dit graslandtype wordt in stand gehouden door begrazing 
(Zwaenepoel et al., 2002). Door omschakeling naar een intensief landbouwgebruik is 
kamgrasland sterk in oppervlakte afgenomen. Uitzondering hierop vormen de polders, waar het 
nog steeds aanzienlijke oppervlakten inneemt. Voorheen kwam het ook in belangrijke 
oppervlakten in andere streken voor, terwijl het daar nu veelal herleid is tot kleine hoekjes 
marginaal grasland (hobbyweitjes) en perceelsranden (Zwaenepoel et al., 2002). Deze 
graslanden kunnen niet worden teruggevonden via een BWK-codering. In het poldergebied rond 
het Afleidingskanaal van de Leie te Moerkerke, Damme en Heist behoren verschillende 
graslanden tot kamgraslanden (Cosyns et al., 1999; Cosyns, 1996, Van Kerckvoorde & Decleer, 
2009). 
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Glanshavergraslanden komen voor op matig voedselrijke, droge tot vochtige bodems. De 
vegetatie van glanshavergraslanden is niet grondwaterafhankelijk. Het in stand houden van 
deze vegetaties gebeurt door een maaibeheer (Zwaenepoel et al., 2002). Deze graslanden 
worden door de BWK aangeduid door ‘hu’. In de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie 
is ‘hu’ gekarteerd voor de wegbermen van de N49 en als tweede karteringseenheid aangegeven 
voor de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie, Leopoldkanaal, kanaal Gent-Brugge en de 
Damse Vaart.  
 
Struisgras-graslanden zijn graslandtypes van droge, voedselarme, zure tot neutrale bodem. 
Struisgras-graslanden worden in stand gehouden door begrazing (Zwaenepoel et al., 2002). De 
BWK-code ‘ha’ kan wijzen op dergelijke grasland. ‘ha’ of relicten ervan werden zeer zelden 
aangetroffen in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie: t.h.v. toponiem Raverschoot 
(Eeklo) en langs een voormalige spoorweg te Adegem. 

Tabel 31.  Enkele graslandtypes met hun kenmerkende soorten.  

De letters in superscript duiden op de rodelijstcategorie (volgens Van Landuyt et al., 2006a):  
a=achteruitgaand; z=zeldzaam. 

 
dotterbloemgrasland zilverschoongrasland zilt grasland grote vossenstaart-

grasland 
Pinksterbloem Zilverschoon Stomp kweldergras Grote vossenstaart 
Echte koekoeksbloem Grote weegbree Gewoon kweldergras z Rietgras 
Dotterbloem Krulzuring Zulte Liesgras 
Egelboterbloem Fioriengras Zilte schijnspurrie Oeverzegge 
Moerasrolklaver Geknikte vossenstaart Zilte rus  
Moerasrwalstro Valse voszegge Dunstaart z  
Brede orchis Ruige zegge Aardbeiklaver  
Rietorchis  Platte rus Schorrezoutgras z  
Scherpe zegge Zompvergeet-mij-nietje Melkkruid  
Tweerijige zegge Zeegroene rus Zeekraal  
Moerasvergeet- 
me-nietje  

 
 

    
kamgrasland glanshavergrasland struisgras-grasland  
Kamgras a Peen Gewoon struisgras  
Veldgerst Margriet Gewone rolklaver  
Gewoon timoteegras Gewone rolklaver Sint-Janskruid  
Madeliefje Knoopkruid Schapenzuring  
Scherpe boterbloem Gewone glanshaver Zandblauwtje  
Witte klaver Glad walstro Hazenpootje  
Gewone brunel Gele morgenster Gewoon reukgras  
Gewoon duizendblad Goudhaver a Muizenoor a  
  Gewone reigersbek  

 

4.3.2 Bossen 

Het areaal aan bos is de laatste eeuwen fel geslonken. Het bosareaal ten tijde van Ferraris is 
weergegeven op kaart 34 (De Keersmaeker et al., 2001). 
 

4.3.2.1 Moeras- en valleibos 

 
De belangrijkste types vallei- en moerasbossen zijn Elzen-essenbossen, ruigtekruid-elzenbos en 
mesotroof elzenbroek (Vandekerkhove, 1998). 
 
Elzen-essenbossen (BWK-code: ‘va’) zijn het beekbegeleidend bostype bij uitstek. Het bostype 
wordt regelmatig tot incidenteel overstroomd waarbij in de zomer een zekere uitdroging van de 
bodem optreedt. Es en Zwarte els zijn de meest karakteristieke soorten. In de kruidlaag wordt 
het voorjaarsaspect benadrukt door de aanwezigheid van soorten zoals Bosanemoon, 
Muskuskruid, Speenkruid en Slanke sleutelbloem.  
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Het ruigtekruid elzenbos (BWK-code: ‘vn’) is een waterafhankelijk bostype met een verruigde 
kruidvegetatie waarbij Grote brandnetel, Hondsdraf, Gewone smeerwortel, Kleefkruid en 
Oeverzegge gaat domineren. Verruiging kan gebeuren door inwaai van meststoffen of door 
ontwatering. In de boomlaag domineert Zwarte els.  
 
Mesotroof elzenbroek (BWK-code: ‘vm’) kan langdurig overstroomd worden. De vegetatie is 
waterafhankelijk waarbij de boomlaag vrijwel uitsluitend is samengesteld uit Zwarte els. In de 
kruidlaag hebben Dotterbloem, IJle zegge, Elzenzegge, Zwarte zegge, Blaaszegge en Scherpe 
zegge hoge bedekkingen. 
 
Moeras- en valleibossen werden slechts zelden aangetroffen in de buurt van het 
Afleidingskanaal van de Leie. De grootste oppervlaktes zijn terug te vinden in de vallei van de 
Zeverenbeek, langs het Nevels Vaardeken, in het provinciaal domein Het Leen en in de 
stadswallen van Damme. 
 
Rond het Afleidingskanaal van de Leie werden elzen-essenbossen vooral aangetroffen in Het 
Leen en langs het Nevels Vaardeken. Ruigt-elzenbos is in de omgeving van het Afleidingskanaal 
van de Leie vooral te vinden langs het Nevels Vaardeken. Mesotroof elzenbroek komt voor in de 
vallei van de Zeverenbeek (Coppens & Vandevoorde, 2003) en in de stadswallen van Damme 
(Cosyns, 1996). 
 

4.3.2.2 Mesofiele bossen 

Dergelijke bostypes komen slechts zelden voor in de omgeving van het Afleidingskanaal van de 
Leie. Het grootste complex is terug te vinden in Het Leen. Andere kleinere gebieden zijn het 
Paddepoelenbos, gebieden in Zomergem (Keigatbos) en enkele kasteelparken te Lovendegem. 
 
Deze bossen behoren tot het Wintereiken-beukenbos (BWK-code: ‘qs’ en ‘fs’) en het 
Zomereiken-berkenbos (BWK-code: ‘qs’). In het Wintereiken-beukenbos bestaat de boomlaag 
vooral uit Zomereik aangevuld met Beuk, Es en Esdoorn. In de kruidlaag staat vooral 
Adelaarsvaren, Wilde kamperfoelie, Pilzegge, Valse salie en Dalkruid. In het Zomereiken-
berkenbos is Beuk de dominantste boomsoort aangevuld met Wintereik. In de kruidlaag zijn 
vooral Dalkruid en Lelietje-van-dalen sterk aanwezig (Vandekerkhove, 1998). 
 

4.3.3 Rietland 

Rietland (BWK-code: ‘mr’) is heel zelden terug te vinden in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie. In de Kleiputten van Heist is het grootste oppervlak aan rietland 
gekarteerd. Tevens komt rietland voor in de stadswallen van Damme. 
 

4.3.4 Aanplantingen 

Populieraanplantingen (BWK-code: ‘l’) worden verspreid teruggevonden in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie. Te Damme en Heist zijn populieraanplantingen echter heel zelden 
aanwezig. Grotere complexen zijn gekarteerd in de bermen van het Afleidingskanaal en langs 
Nevels Vaardeken.  
 
Naaldhoutaanplanten (BWK-code: ‘p’) komen eveneens zelden voor in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie waarbij grotere complexen liggen in Het Leen en in het Keigatbos. 
 
Loofhoutaanplantingen (BWK-code: ‘n’) zijn verspreid terug te vinden rond het Afleidingskanaal 
van de Leie waarbij de grotere oppervlaktes te vinden zijn aanpalend aan het Afleidingskanaal 
nabij de gemeentegrens Nevele/Meigem (W&Z-eigendom; foto 68-69) en in Het Leen. Te 
Damme en Heist komen loofhoutaanplantingen echter heel zelden voor. 
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4.3.5 Struweel 

De struwelen omvatten ‘opslag van allerlei aard’ (BWK-code: ’sz’) en ‘vochtige wilgenstruwelen’ 
(BWK-code: ‘sf’). Met ‘opslag van allerlei aard’ wordt steeds struweelopslag op drogere gronden 
bedoeld met soorten als Vlier, Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn en/of enkele wilgensoorten. 
‘Opslag van allerlei aard’ is biologisch waardevol. ‘Vochtige wilgenstruwelen’ zijn biologisch zeer 
waardevol. 
 
Struwelen worden zelden gekarteerd in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 
Enkele grotere complexen liggen aanpalend aan het Afleidingskanaal te Nevele en Deinze (W&Z-
restgronden, foto 66-67) en in de vallei van de Zeverenbeek. 
 

4.3.6 Ruigte 

Ruigtes (BWK-code: ‘hr’ en ‘ku’) zijn vegetaties waar hoog groeiende meerjarige plantensoorten 
domineren. Deze gemeenschappen staan ecologisch tussen grasland en bos of struweel in. 
Ruigtes vormen een belangrijke voedselbron voor vlinders en andere insecten in de zomer. In 
het najaar trekken de grote aantallen zaden zaadetende vogels en muizen aan. Allerlei 
roofdieren (roofvogels, marterachtigen en vossen) zijn op hun beurt afhankelijk van deze dieren 
als voedselbron. Tijdens de winter bieden ruigtes een overwinteringsplaats aan diverse insecten 
en vormen ze een schuilplaats voor kleine zoogdieren. 
 
Ruigtes zijn verspreid terug te vinden in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie. 
Relatief omvangrijke gebieden liggen in de vallei van de Zeverenbeek, aanliggend aan het 
Afleidingskanaal (W&Z-restgrond te Nevele, restgrond Durmen (foto 65), restgrond Balgeroeke 
(foto 64)), aanliggend aan het kanaal Gent-Brugge (kapel ter Durmen en Lembeekstraatje), 
langs het Nevels Vaardeken en in de Kleiputten van Heist. 
 

4.3.7 KLE 

Kleine landschapselementen bepaalden mee het cultuurhistorische aspect van het landschap: ze 
maakten niet zomaar deel uit van het landschap, ze hadden ook een economisch en praktisch 
doel. Omwille van schaalvergroting in de landbouw en het verliezen van de vroegere 
economische functie verdwenen vele kleine landschapselementen in de tweede helft van vorige 
eeuw. 
 
Kleine landschapselementen bezitten een belangrijke ecologische en landschappelijke waarde. 
Zo hebben deze landschapselementen een intrinsieke natuurwaarde (nest-, schuil-, slaap-, 
foerageerplaats) en een belangrijke ecologische functie als verbindingselement (stapsteen of 
corridor). Bovendien zijn de kleine landschapselementen een belangrijke informatiebron over 
het vroeger landgebruik en de landschapsgenese. 
 
Kaart 35 geeft de ligging van een aantal kleine landschapselementen in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie. 
 

4.3.7.1 Bomenrijen 

Opgaande bomenrijen (BWK-code: ‘kb’) worden dikwijls aangeplant langs wegen en dijken. In 
het dekzandgebied werd vroeger vooral Zomereik; pas later Amerikaanse eik en Populier 
aangeplant. In het poldergebied had vroeger vooral Iep een belangrijk aandeel. Bomenrijen 
vervullen een belangrijke ecologische functie en vergroten de landschappelijke waarde van het 
gebied. Zo fungeren ze als rustplaats, migratie- en jachtroutes voor vleermuizen en als schuil-, 
foerageer- en nestplaats voor tal van dieren. 
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Langs weilanden en akkers werden vroeger vooral knotbomen aangeplant. Het betreft meestal 
wilgen en elzen die werden geknot, waardoor ze zorgden als leverancier van timmer- en 
geriefhout. Zowel knotwilgen als elzen hadden bovendien een ontwaterend effect en zorgden 
voor beschutting en schaduw voor het vee. Vooral knotwilgen hebben een grote ecologische en 
landschappelijke waarde. Soorten die sterk gebonden zijn aan knotwilgen zijn Steenuil, 
Holenduif en Gekraagde roodstaart. 
 
Bomenrijen langs weilanden en akkers komen in de omgeving van het Afleidingskanaal van de 
Leie vooral voor te Nevele (met een concentratie in de vallei van de Oude Kale, langs het Nevels 
Vaardeken en net ten zuiden van het kanaal Gent-Brugge). Op het grondgebied van Zomergem, 
Eeklo en Knokke-Heist zijn bomenrijen schaars.  
 

4.3.7.2 Houtkanten en hagen 

Houtkanten en hagen kunnen niet worden onderscheiden door de BWK (voor beide wordt de 
code ‘kh’ aangewend). 
 
Houtkanten kunnen spontaan ontwikkelen ofwel worden gekapt in een 10-15 jarige cyclus. 
Houtkanten bezitten een belangrijke ecologische functie wegens het vormen van schuil-, 
foerageer- en nestplaats voor tal van dieren. Hoe breder en verscheidener een houtkant, hoe 
meer betekenis hij heeft als stapsteen in de kolonisatie door en migratie van allerlei organismen 
tussen verschillende grotere leefgebieden (Hermy & De Blust, 1997). 
 
Hagen vormden vroeger het veekeringssysteem (prikkeldraad bestond nog niet) in het 
dekzandgebied en rond de boerderijen in de polders. Regelmatig snoeien was nodig om een 
ondoordringbare structuur te bekomen. Zeer veel hagen werden tot de jaren ‘50 gevlochten, dit 
in de eerste plaats om ze ondoordringbaar te maken voor vee. Meestal gebeurde het vlechten 
door in de winter rondtrekkende haagleiders; soms deden ook de boeren zelf het werk. De 
meest voorkomende vorm van haagleiden gebeurde door jonge scheuten aan een lattenwerk 
vast te binden. Een ander systeem bestond uit het onderaan half doorkappen van stammen en 
vervolgens ombuigen (Zwaenepoel, 2000b). Typische soorten voor hagen zijn Eénstijlige 
meidoorn en Sleedoorn. 
 
Aan de rand van de berm van het Afleidingskanaal van de Leie werden fraaie hagen van Hulst 
en Eénstijlige meidoorn aangetroffen op de linkeroever tussen Lindekes- en Daelmenbrug (foto 
51) en tussen Daelmen- en Stoktevijverbrug (foto 52). Een oude houtkant van Eénstijlige 
meidoorn is teruggevonden aan de linkeroever net stroomafwaarts Oostkerkebrug (foto 50).  
 
Houtkanten en hagen aan de rand van akkers en weilanden werden in de buurt van het 
Afleidingskanaal van de Leie vooral teruggevonden op het grondgebied van Nevele en het minst 
te Zomergem, Eeklo en Knokke-Heist. 
 

4.3.7.3 Veedrinkpoelen 

Veedrinkpoelen (BWK-code: ‘kn’) waren vroeger wijd verspreid. In de polders vormden door 
regenwater gevoede drinkpoelen vroeger de enige mogelijkheid om het vee van drinkwater te 
voorzien, omdat het slootwater in de polders zout was. Er bestaat een grote variatie aan poelen 
naargelang de grootte, vorm, diepte, nutriëntengehalte, zoutgehalte, … Veedrinkpoelen zijn 
ecologisch belangrijk voor de voortplanting van waterinsecten en amfibieën. Tevens vormen 
veedrinkpoelen een refugia voor tal van waterplanten. Bovendien hebben veedrinkpoelen een 
belangrijke cultuurhistorische en esthetische waarde. 
 
Veedrinkpoelen zijn in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie vooral aanwezig in de 
poldergebieden, op het grondgebied van Damme, Knokke-Heist en Brugge. Te Nevele liggen 
veedrinkpoelen verspreid in de vallei van de Oude Kale, langs het Nevels Vaardeken en de 
Ossebeek. Te Deinze, Zomergem, Eeklo en Maldegem komen ze slechts zelden voor. 
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4.3.7.4 Dijken 

Vanaf de 11de eeuw werden in het gebied rond Damme dijken (BWK-code: ‘kd’) aangelegd. 
Dijken zijn karakteristieke kleine landschapselementen en bepalen in belangrijke mate het 
landschapsbeeld in de polders. Dijken hebben een groot cultuurhistorisch belang vermits ze 
herinneren aan de ontstaanswijze van de polders (Kerrinckx et al., 1995).  
 
De dijken hebben tevens een groot ecologisch belang omdat ze fungeren als refugium voor tal 
van planten en dieren. De flora en fauna van de dijken verschillen onderling door een variatie in 
bodemsamenstelling (klei-, zand- en kalkgehalte), expositie, profiel, beheer en beplanting. 
Biologisch zeer waardevolle natuurwaarden kenmerkend voor dijken zijn bloemrijke, 
warmteminnende en kalkindicerende vegetaties (Wilde marjolein - Vierzadige wikke bermtype). 
Andere waardevolle bermtypes teruggevonden op dijken van de Zwinstreek omvatten: 
Veldlathyrus - Gulden sleutelbloem bermtype, Gewone pastinaak - Akkerwinde bermtype, Klein 
streepzaad - Duizendblad bermtype, Witte honingklaver - Hopklaver bermtype (Econnection, 
2003b). 
 

4.3.7.5 Hoogstamboomgaarden 

Vroeger bezat bijna elke boerderij zijn hoogstamboomgaard (BWK-code: ‘kj’) die een 
noodzakelijke bron van vitaminen vormde. Bovendien kon fruit aangewend worden voor tal van 
producten die in de winter werden genuttigd. Tegenwoordig wordt enkel nog aan commerciële 
fruitkweek gedaan in de vorm van laagstam. Hoogstamboomgaarden zijn ornithologisch 
interessant en herbergen een rijke insectenfauna. Ook hoogstamboomgaarden bezitten een 
belangrijke cultuurhistorische en esthetische waarde. 
 
Hoogstamboomgaarden komen verspreid voor in de omgeving van het Afleidingskanaal van de 
Leie. Te Nevele komen de grootste aantallen hoogstamboomgaarden voor. 
 

4.3.7.6 Waterlopen 

Waterlopen zijn karakteristieke landschapselementen en hebben een belangrijke 
cultuurhistorische waarde vermits ze herinneren aan de vroegste ontginningsfase. Bovendien 
bezitten waterlopen een belangrijke ecologische waarde vermits ze een lintvormig water- en 
moerasecotoop vormen en geschikt zijn als verbindingselementen (Baetens & Grootaert, 2001).  
 
Grote dichtheden aan waterlopen komen langs het Afleidingskanaal van de Leie voor ten oosten 
en zuidwesten van Damme. Het is ondermeer dit dicht slotennetwerk met de inherent hieraan 
gekoppelde waterhuishouding dat vanuit landschapsecologisch standpunt belangrijk is.  
 

4.3.7.7 Wegbermen 

Wegbermen vormen in een overwegend cultuurlandschap vaak één van de laatste 
toevluchtsoorden voor planten en dieren. Uit de wegbermen kan dikwijls worden afgelezen hoe 
het landschap er vroeger heeft uitgezien.  
 

4.3.7.8 Onverharde wegen 

In Vlaanderen zijn onverharde en half verharde wegen schaars geworden doordat vele zijn 
verdwenen gedurende de laatste decennia (Hermy & De Blust, 1997). Naast een 
landschappelijke waarde bezitten ze een ecologische waarde. Kenmerkend voor een onverharde 
berm is de variatie in bodemverdichting en betreding waardoor een gradiënt van open milieus 
naar meer gesloten milieus ontstaat. Door verzakkingen in onverharde bermen kunnen poeltjes 
ontstaan die habitats vormen voor specifieke organismen (Decleer, 2005). Tal van 
plantensoorten komen uitsluitend of significant meer voor langs onverharde wegen. Van de 37 
wegbermtypes in Vlaanderen zijn er 19 het best ontwikkeld langs onverharde wegen 
(Zwaenepoel, 1993). 
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Verschillende jaagpaden langs het Afleidingskanaal van de Leie zijn onverhard of halfverhard: 
 de linkeroever tussen Landegembrug en de spoorovergang te Landegem, 
 grote delen van de rechteroever tussen Durmen en Strobrug (foto 53 en 55), 
 de linkeroever tussen de uitmonding van de Ronselarebeek en Dudzelebrug (foto 54), 
 de middenberm tussen Strobrug en de inkokering te Zeebrugge (foto 15-16), 
 de linkeroever tussen Dudzelebrug en de spoorovergang te Zeebrugge (foto 17-18). 

 

4.4 Ecologische verbinding bij bruggen 

De bermen en oevers vormen voor bepaalde soorten een geschikt biotoop. Voor andere soorten 
vormen waterlopen in meer of mindere mate een barrière. Daardoor heeft een waterloop een 
geleidende werking op migratiebewegingen. De kruising van waterlopen met verkeerswegen 
vormt dan ook een belangrijk aandachtspunt. 
 
In het ideale geval zijn de bermen overhuifd waardoor de bermen gewoon doorlopen. Dit is 
ondermeer het geval bij Raverschootbrug (foto 59), de spoorwegovergang Landegem, N9… 
Maar dikwijls vormen bruggen structuren die de oever en/of het talud onderbreken. Een 
overzicht van de migratiemogelijkheden bij de verschillende bruggen is aangegeven in tabel 32. 
De tabel geeft ook aan indien er verharde structuren aanwezig zijn. Migratie verloopt immers 
efficiënter via niet verharde structuren (Oord, 1995).  

Tabel 32.  Oplijsting van de verschillende bruggen over het Afleidingskanaal van de Leie en de mogelijkheden naar vrije 
migratie via oever en talud.  

-: geen migratie mogelijk langs oever of talud;  
+: migratie mogelijk (met indicatie van het voorkomen van natuurlijke vegetatie of verharde structuren). 
 

brug oever talud  
Vaartbrug - + (verhard) 
Krommebrug - + (verhard) 
Fietsbrug Nevele - + (verhard) 
Nevelebrug - + (verhard) 
Brug E40 - + (verhard) 
Landegembrug - + (verhard) 
Spoorovergang Landegem - + (natuurlijk) 
Merendreebrug - + (verhard) 
Schipdonkbrug - + (verhard) 
Durmen - - 
Duivekeetbrug + (natuurlijk) + (verhard) 
Lindekesbrug - + (verhard) 
Daelmenbrug + (natuurlijk) + (natuurlijk) 
Stoktevijverbrug - + (verhard) 
Oostwinkelbrug + (verhard) + (verhard) 
Veldekesbrug (foto 58) - + (verhard) 
Raverschootbrug (foto 59) + (natuurlijk) + (natuurlijk) 
Brug N9 + (verhard) + (natuurlijk) 
Balgeroekebrug - - 
Brug N49 - + (natuurlijk en verhard) 
Celiebrug - + (verhard) 
Rapenbrug - + (verhard) 
Strobrug (foto 56) - - 
Leestjesbrug - - 
Jacksenbrug + (verhard) + (verhard) 
Molentjesbrug - - 
Platheulebrug + (verhard) + (verhard) 
Sifonbrug + (natuurlijk) + (natuurlijk) 
Oostkerkebrug (foto 57) - - 
Dudzelebrug - - 
Ramskapellebrug + (natuurlijk) + (natuurlijk) 
Spoorovergang Zeebrugge - - 



128 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie  

Belangrijke knelpunten zijn aanwezig aan Dudzelebrug, Leestjesbrug en Strobrug (foto 56). Hier 
kruist het Afleidingskanaal enkele drukke wegen (N376, N49 en de N410) en komen er verticale 
betonconstructies voor waardoor migratie niet mogelijk is. Te Leestjesbrug en Strobrug is er op 
de linkeroever iets van migratie mogelijk via de fietsdoorgangen onder de brug.  
 

4.5 Samenvatting 

4.5.1 Afleidingskanaal van de Leie 

De kruidvegetatie tussen Durmen en Zeebrugge (kaart 27) behoort vooral tot het Zevenblad – 
Ridderzuring bermtype (foto 1-2 en 5), het Dolle kervel – IJle dravik type (foto 3-5) en het 
Witte klaver – Engels raaigras type. Dergelijke types duiden op voedselrijke omstandigheden 
waarbij dikwijls Grote brandnetel, Fluitenkruid, Zevenblad, Dolle kervel, Kleefkruid, Witte 
dovenetel, Engels raaigras, Kropaar of Gestreepte witbol domineren. 
 
Bermtypes typisch voor (matig) voedselarme condities (kaart 27) werden slechts over beperkte 
lengte aangetroffen en omvatten het Muurpeper – Zandmuur (foto 13), Gewoon biggenkruid – 
Schapenzuring (foto 8-10), Vlasbekje – Sint-Janskruid, Klein streepzaad – Duizendblad (foto 
14), Scherpe boterbloem – Rode klaver (foto 12) en het Gulden sleutelbloem – Kantig hertshooi 
(foto 11) bermtype. 
 
Tussen Deinze en Durmen is de vegetatie beschreven in een bermbeheerplan (Econnection, 
2003a). Bermtypes duidend op voedselarmere condities (foto 23-26) hebben er een groter 
aandeel. Sindsdien zijn er veranderingen in de vegetatie van een aantal bermgedeeltes (foto 
27-28). 
 
Een watervegetatie van vooral sterrenkroossoorten (Callitriche spp.) en Smalle waterpest (foto 
29-30) is aanwezig tussen Balgeroeke- en Dudzelebrug. De oevervegetatie is beperkt aanwezig 
tussen Deinze en Durmen. Tussen Durmen en Zeebrugge werd er lokaal een relatief goed 
ontwikkelde oevervegetatie teruggevonden (kaart 28), vooral tussen Oostwinkel- en 
Balgeroekebrug (foto 33), tussen Molentjes- en Sifonbrug (foto 32) en tussen Dudzelebrug en 
de inkokering te Zeebrugge. Een bijzondere muurvegetatie is terug te vinden op een muur te 
Durmen (foto 35) en op muren in de middenberm t.h.v. de uitmonding van de Ede (foto 37-38). 
 
Struwelen t.h.v. de waterlijn bestaan vooral uit wilgensoorten, Zwarte els en Es. Dergelijke 
struwelen zijn ondermeer spontaan ontwikkeld op de schanskorven van de rechteroever tussen 
Merendree- en Schipdonkbrug en stroomopwaarts de fietsbrug te Nevele (foto 39) waar ze een 
ononderbroken rij vormen. 
 
Ecologisch waardevol zijn de struwelen van vooral Gladde iep voorkomend op de landzijde van 
de linkeroever tussen Jacksenbrug en de uitmonding van de Ronselarebeek. Vooral de struwelen 
aan de landzijde tussen Jacksenbrug en de uitmonding van Het Geleed (foto 42-43) en net 
stroomafwaarts Platheulebrug zijn het meest waardevol door de verscheidenheid aan soorten 
zoals Gladde iep, Gewone vlier, Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, Vogelkers, Rode kornoelje, 
Gelderse roos, Lijsterbes en Rosa sp. 
 
Enkele bermen kennen een mozaïek van kruidvegetatie en waardevolle struwelen wat een 
ecologische meerwaarde betekent. De berm aan de landzijde van de linkeroever tussen de 
uitmonding van de Ede en Leestjesbrug is hier een voorbeeld van (foto 44-45). 
 
Enkele bijzondere plantensoorten werden teruggevonden in de bermen van het Afleidingskanaal 
van de Leie tussen Durmen en Deinze (kaart 30). Zo werden 10 rodelijstsoorten en 14 zeldzame 
soorten waargenomen. De ecologisch meest waardevolle rodelijstsoorten zijn Kleine ratelaar en 
Kattendoorn, beide gevonden t.h.v. de spoorwegovergang te Zeebrugge. De meest zeldzame 
soorten zijn Bijenorchis (gevonden nabij de inkokering te Zeebrugge) en Zwartsteel (muur 
Durmen). 
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Er werden 15 uitheemse plantensoorten waargenomen in de bermen van het Afleidingskanaal 
van de Leie (kaart 30). Uitheemse soorten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse 
vegetatie. De meest bedreigende soorten die werden gevonden zijn Japanse duizendknoop (foto 
100-102), Rimpelroos (foto 106), Amerikaanse vogelkers, Vederesdoorn (foto 103-104) en de 
opslag van Grauwe abeel (foto 96-97) en Kaukasische vleugelnoot (foto 98-99). 
 
In het algemeen is de visstand in het Afleidingskanaal van de Leie soortenarm met vrij lage 
densiteiten en hoofdzakelijk samengesteld uit soorten die resistent zijn voor een minder goede 
waterkwaliteit (Brasem, Paling, Giebel).  
 
Door de lokaal goed ontwikkelde struwelen, rietvegetaties en bomenrijen is het Afleidingskanaal 
van de Leie het broedbiotoop voor enkele bijzondere vogelsoorten, zoals de rodelijstsoorten 
Zomertortel, Rietzanger, Wielewaal en mogelijk Cetti’s zanger. Huiszwaluw broedt aan het 
gebouw van het pompgemaal nabij de uitmonding van het Zuidervaartje. 
 
De dagvlindersoorten Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Bruin blauwtje en Hooibeestje komen 
gezamenlijk voor in de berm van het Afleidingskanaal van de Leie te Landegem en Merendree. 
Dit wijst op een soortenrijk en structuurrijk grasland. De rodelijstsoort Bruin blauwtje werd ook 
aangetroffen in de bermen te Maldegem. Een bijzonder sprinkhaansoort (Struiksprinkhaan) 
komt voor in de berm te Nevelebrug en tussen de E40 en de spoorovergang te Landegem. 
 
De bunkers langs het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal hebben een belang als 
overwinteringsplaats voor verschillende soorten vleermuizen zoals Franjestaart, Gewone en 
Grijze grootoorvleermuis, Watervleermuis en Gewone baardvleermuis. 
 
De belangrijkste migratieknelpunten zijn aanwezig aan Dudzelebrug, Leestjesbrug en Strobrug, 
waar verticale constructies migratie langs de berm niet mogelijk maken. 
 

4.5.2 W&Z-restgronden 

De W&Z-restgronden bestaan vooral uit ruigte (foto 64-65), struwelen (foto 66-67), 
loofhoutaanplantingen (foto 68-69) en waterplassen (foto 60-62). Rodelijstvogelsoorten die er 
broeden omvatten Zomertortel (restgronden te Meigem, Bachte-Maria-Leerne en waarschijnlijk 
broedend in kapel ter Durmen), Blauwborst (restgrond Landegem), Rietgors (Merendreeput, 
restgrond Landegem) en Oeverzwaluw (kapel ter Durmen). Een hoge soortenrijkdom aan 
libellen is aan te treffen in Merendreeput. Een dagvlindersoort opgelijst op de Rode Lijst (Bruin 
blauwtje) werd gevonden in kapel ter Durmen en Lembeekstraatje. 
 

4.5.3 Omgevend gebied 

Akkers en graslanden nemen het belangrijkste ruimtegebruik in rond het Afleidingskanaal van 
de Leie.  
 
Gebieden met ecologisch waardevolle graslanden zijn de vallei van de Zeverenbeek, 
de vallei van de Oude Kale en het poldergebied rond het Afleidingskanaal van de Leie vanaf 
Moerkerke tot Zeebrugge (kaart 33). De graslanden in deze gebieden zijn van belang als 
broedgebied voor enkele rodelijstvogelsoorten zoals Tureluur, Zomertaling en Graspieper. Het 
gebied tussen Oostende en de Nederlandse grens ten oosten van Brugge (oostkustpolder) is van 
internationaal belang als overwinteringsgebied. Soorten met internationaal belangrijke aantallen 
(>1%-norm) die er komen overwinteren zijn: Kleine rietgans, Kolgans, Smient en Slobeend. 
Voor Kleine rietgans komt er tot 80% van de totale populatie (van Spitsbergen) overwinteren; 
voor Kolgans zo’n 2-3%. 
 
Moeras- en valleibossen werden slechts zelden aangetroffen in de omgeving van het 
Afleidingskanaal van de Leie. De grootste oppervlaktes zijn terug te vinden in de vallei van de 
Zeverenbeek, langs het Nevels Vaardeken, in het provinciaal domein Het Leen en in de 
stadswallen van Damme (kaart 33).  
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Mesofiele bossen komen slechts zelden voor in de omgeving van het Afleidingskanaal van de 
Leie. De grootste oppervlakte is aanwezig in Het Leen. Andere kleinere gebieden zijn het 
Paddepoelenbos, gebieden in Zomergem (Keigatbos) en enkele kasteelparken te Lovendegem. 
 
Bijzondere vogelsoorten die een broedgebied hebben in bossen in de regio van het 
Afleidingskanaal van de Leie omvatten de rodelijstsoorten Wielewaal, Matkop en de Bijlage I van 
de Vogelrichtlijn Zwarte specht en Wespendief. 
 
Rietland komt hoofdzakelijk voor in de Kleiputten van Heist en in de stadswallen van Damme. 
Het rietland in deze gebieden is van belang als broedbiotoop voor tal van rodelijstvogelsoorten 
(zoals Rietgors, Rietzanger, Snor, Cetti’s zanger en Baardmannetje) en voor enkele soorten van 
Bijlage I van de Vogelrichtlijn (Bruine kiekendief en Blauwborst). 
 
Belangrijke overwinteringsplaatsen voor Vleermuizen (Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn) 
in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie zijn kasteelparken (te Lovendegem, 
Vinderhoute en Damme), Het Leen en Romboutswerve. Andere voorkomende Bijlage IV-soorten 
zijn Poelkikker (stadswallen van Damme) en Kamsalamander (Lapscheure). 
 
Gebieden in de omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie met een hoge soortenrijkdom 
aan libellen zijn: de vallei van de Zeverenbeek, Het Leen, de stadswallen van Damme, 
Romboutswerve en de Sashul. Bijzondere dagvlinders en sprinkhanen werden teruggevonden in 
Het Leen en Romboutswerve. 
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5 Ecologische knelpunten 

5.1 Knelpunten door herbicidengebruik 

Het gebruik van herbicide werd meermaals vastgesteld in bermen van het Afleidingskanaal van 
de Leie, voornamelijk op trajecten met precaire gebruiksovereenkomsten zoals op: 
 de rechteroever tussen Celiebrug en Rapenbrug (foto 72-73), 
 de middenberm tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug (foto 76),  
 de landzijde van de linkeroever net stroomopwaarts Rapenbrug (foto 92), 
 de landzijde van de linkeroever net stroomafwaarts de uitmonding van de Ede (foto 74-75) 
 de landzijde van de linkeroever tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug (foto 77-78). 

 
Er is een vermoeden dat ook op andere locaties van de middenberm herbicidengebruik 
voorkomt vermits deze bermen dikwijls een bijzonder soortenarme vegetatie hebben met een 
gering aantal tweezaadlobbigen (dicotylen). Herbicidengebruik werd tevens frequent 
waargenomen in de berm aan de landzijde wanneer aanpalend een akker of intensief grasland 
ligt (foto 79). Ook voor het vrijstellen van de paaltjes van TMVW tussen de uitmonding van de 
Ronselarebeek en Dudzelebrug (foto 80) werden herbiciden aangewend. 
 
Het gebruik van herbiciden op het talud van waterlopen is in strijd met het decreet integraal 
waterbeheer (en dus met de Europese Kaderrichtlijn Water), het bermbesluit en het decreet op 
het natuurbehoud. 
 

5.2 Knelpunten bij het maaibeheer 

Het maaien van de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie gebeurt lokaal met een 
klepelmaaier zonder opzuigcombinatie. Door het aanwenden van klepelmaaiers ontstaat maaisel 
met een fijne structuur dat moeilijk kan worden verwijderd. Enkele bermgedeeltes waar een vrij 
aanzienlijke breedte werd gemaaid waarbij het maaisel onvoldoende werd verwijderd zijn: 
 de rechteroever tussen Merendreebrug en Schipdonkbrug (foto 81), 
 de rechteroever vanaf Celiebrug tot 1 km stroomafwaarts Celiebrug (foto 82), 
 de linkeroever (waterzijde) vanaf Molentjesbrug tot 350 m stroomopwaarts Molentjesbrug 

(foto 83), 
 de linkeroever tussen Dudzelebrug en 1 km stroomafwaarts Dudzelebrug en  
 de linkeroever tussen Ramskapellebrug en de spoorovergang te Zeebrugge (foto 84).  

 
Niet-weggehaald maaisel geeft aanleiding tot het in stand houden of het ontwikkelen van 
soortenarme vegetaties (o.a. Parr & Way, 1988) gedomineerd door productieve grassen en 
enkele ruigtekruiden (zoals Grote brandnetel en Akkerdistel). Niet-weggehaald maaisel zorgt 
voor een voedselaanrijking van de bodem doordat veel nutriënten gedurende de eerste dagen 
na het maaien uitlogen. 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 de gehaltes in vers 
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). Ook 
overdekt niet-weggehaald maaisel de onderliggende vegetatie waardoor fotosynthese wordt 
verhinderd en er een verhoogde kans voor ziekte of mortaliteit bij planten ontstaat (Parr & Way, 
1988). 
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5.3 Knelpunten bij het begrazingsbeheer 

Het begrazingsbeheer op sommige bermen van het Afleidingskanaal van de Leie gebeurt te 
intensief. Intensieve begrazing is een begrazing met te hoge veedichtheden of gedurende een te 
lange periode. Enkele knelpunten die werden waargenomen worden hierna aangehaald. 
 Dikwijls werden de bermen reeds vroeg in het seizoen begraasd (begin april/begin mei) 

waardoor de vegetatie reeds kort was gegeten aan het begin van de zomer.  
 Er werd een jaarrond begrazing vastgesteld op enkele bermtrajecten (bv. middenberm 

tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug).  
 Er werd bijvoedering vastgesteld bv. op de linker- en rechteroever tussen Celiebrug en 

Rapenbrug (foto 87-88), op de middenberm tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug en op de 
middenberm net stroomafwaarts Dudzelebrug. 

 Sommige bermtrajecten worden samen met een aanliggend grasland begraasd zoals de 
rechteroever net stroomopwaarts Stroburg (foto 89) of de linkeroever tussen Celie- en 
Rapenbrug (foto 90).  

 Een knelpunt dat dikwijls gepaard gaat met een intensieve begrazing is het gebruik van 
herbiciden (zie 5.1). 

 
Ecologisch niet wenselijke gevolgen zijn: 
 Door de jaarrondbegrazing of de begrazing vroeg in het voorjaar hebben verschillende 

doelsoorten niet de mogelijkheid om te groeien en zaad te vormen.  
 Het bijvoederen is een vorm van bemesting en leidt tot voedselaanrijking in de bodem.  
 Wanneer een bermtraject samen met een aanliggend sterk bemest grasland in een 

begrazingsblok zit gebeurt nutriëntentransport van het grasland naar de kanaalberm. 
 
Als gevolg van de hierboven aangegeven knelpunten wordt een soortenarme vegetatie typisch 
voor voedselrijke omstandigheden bevorderd met soorten zoals Engels raaigras, Grote 
brandnetel, Akkerdistel, Gestreepte witbol en Ruw beemdgras. Dergelijke vegetatie kent 
bovendien een geringe doorworteling van de zode waardoor er een verhoogde 
erosiegevoeligheid ontstaat (Hazebroek & Sprangers, 2002), zoals net stroomopwaarts 
Rapenbrug (foto 91). 
 

5.4 Knelpunten door een nietsdoen-beheer 

Vooral tussen Durmen en de spoorovergang te Zeebrugge kennen verschillende bermen van het 
Afleidingskanaal van de Leie slechts een beperkt beheer. Hier wordt enkel een paar meter langs 
de verharde jaagpaden gemaaid. Bermen zonder verharde jaagpaden (voornamelijk de 
rechteroever) of het talud van de bermen kennen er meestal geen beheer.  
 
Nietsdoen-beheer leidt meestal tot verruiging en een daling van de soortenrijkdom. Bovendien 
kan na verloop van tijd de kruidlaag worden verstikt door het oprukken van bramen (foto 93) 
en struwelen. Een ander knelpunt dat kan optreden bij een nietsdoen-beheer is een sterke 
uitbreiding van uitheemse soorten.  
 

5.5 Knelpunten met bomenrijen 

Langs het Afleidingskanaal van de Leie komt een grote densiteit voor van aangeplante 
Canadapopulieren. De populieren zijn lokaal aangeplant in 5 tot 8 rijen zoals tussen de Sifon en 
Dudzelebrug (foto 19, 20 en 94).
 
Door de dichte onderlinge afstand ontstaan problemen voor de goede ontwikkeling van de 
bomen. Dikwijls gebeurde er een te snelle opgaande groei met asymmetrische kroonvorming 
waardoor het risico op takbreuk verhoogt.  
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Schaffers (2002) observeert een lager aantal plantensoorten welke kunnen groeien onder 
beschaduwde condities in vergelijking met onbeschaduwde condities, door de effecten van 
bladval en de stijgende competitie voor licht. Ook ter Horst et al. (1990) vermelden het effect 
van beschaduwing waardoor voedselrijkere en vochtiger standplaatsen ontstaan. De 
soortentoename in vegetaties door maaien met afvoer wordt gereduceerd door beschaduwing 
(Schaffers, 2002). 
 
Doordat bladstrooisel van de populieren in het water terecht komt kan er zuurstofgebrek 
optreden door zuurstofconsumptie bij de ontbinding (Van Slycken et al., 2002). Dit heeft 
negatieve gevolgen voor de in het water levende organismen. Het bladstrooisel van de 
populieren kan tevens bijdragen aan de opbouw van een sliblaag in het Afleidingskanaal van de 
Leie. 
 
Sommige boomsoorten zorgen voor een sterke wortelopslag, zoals Kaukasische vleugelnoot (op 
de rechteroever tussen de spoorwegovergang en E40, foto 98-99) en Grauwe abeel (kwam voor 
op rechteroever tussen Schipdonkbrug en Merendreebrug, foto 96-97). Deze opslag kan een 
gevaar betekenen voor de veiligheid van de scheepvaart omwille van overhangende takken en 
het hinderen van de radarnavigatie. De opslag belet bovendien de ontwikkeling van 
kruidvegetatie en kan storend werken bij maaiwerken. 
 
De meeste aanplantingen langs het Afleidingskanaal van de Leie omvatten uitheemse soorten 
(Canadapopulier, Kaukasische vleugelnoot, Grauwe abeel) die dus van nature niet voorkomen in 
Vlaanderen. Uitheemse bomen hebben tevens een beperkte faunistische waarde vermits slecht 
weinig dieren hiermee zijn geassocieerd. 
 

5.6 Knelpunten door uitheemse soorten 

Uitheemse soorten vormen een bedreiging voor de ecologische waarde van een berm doordat 
de inheemse vegetatie wordt verdrongen of verhinderd via beschaduwing van de bodem en de 
competitie voor nutriënten en water. De meest bedreigende exoten die langs het 
Afleidingskanaal van de Leie werden gevonden zijn (kaart 30): Japanse duizendknoop (foto 
100-102), Rimpelroos (foto 106), Amerikaanse vogelkers, Vederesdoorn (foto 103-104) en de 
opslag van Grauwe abeel (foto 96-97) en Kaukasische vleugelnoot (foto 98-99). Bij het 
verwijderen van de wortelopslag kan er veel materiaal achterblijven waardoor voedselaanrijking 
van de berm en verruiging van de vegetatie dreigt (foto 107). 
 
Populaties van Japanse duizendknoop kunnen tevens zorgen voor een verhoogde 
erosiegevoeligheid: in de winter, na de bladval, is de vrijgekomen grond extra onderhevig aan 
wind en water. Japanse duizendknoop kan leiden tot 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).  
 

5.7 Knelpunten bij struwelen 

Begin 2007 werden de struwelen langs de waterlijn op de linkeroever tussen Schipdonkbrug en 
Durmen afgezet. Dit gebeurde via pneumatische knipscharen waardoor er schade ontstond aan 
de stronken (foto 109-110). Hierdoor is er kans op rotting en uiteindelijk sterfte van de 
struiken. Na overleg met ANB werd het knelpunt opgelost door de stronken af te zagen net 
boven de bodem. 
 
In de landzijde van de linkeroever tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug werd een waardevol 
struweel recent afgezet. Vele stronken lopen niet meer uit waardoor de struwelen zijn verloren. 
Bovendien bleven veel houtsnippers aanwezig waardoor er een voedselaanrijking van de bodem 
optreedt (foto 112). In 2008 werden de uitlopers van de struwelen bespoten door herbiciden 
(foto 77-78). 
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In de winter 2007/2008 werden de, verspreid staande, struwelen in enkele bermtrajecten 
afgezet (foto 113-114). Hierbij werden alle soorten afgezet inclusief de ecologisch waardevolle 
en traaggroeiende Eénstijlige meidoorn.  
 
Op enkele bermtrajecten aan de landzijde werd struweel aangeplant. Soms werden uitheemse 
soorten aangewend zoals Amerikaanse eik, Tamme kastanje en Witte els ter hoogte van de brug 
van de N49 op de grens Maldegem/Eeklo (foto 108). Andere aanplantingen hebben niet 
standplaatstypische soorten. Zo werd vooral op de linkeroever van het Afleidingskanaal van de 
Leie tussen de uitmonding van het Geleed en de uitmonding van de Ronselarebeek Zwarte els, 
Haagbeuk en Wilde kardinaalsmuts aangeplant (foto 111). Zwarte els is gebonden aan natte 
standplaatsen; Haagbeuk vereist lemige bodems terwijl Wilde kardinaalsmuts heel kalkrijke 
bodems prefereert.  
 

5.8 Knelpunt door intensieve recreatie 

Sommige bermtrajecten kennen een intensieve recreatie, in die mate dat de kruidige vegetatie 
sterk wordt verdrongen. Zo staat de kruidige vegetatie onder sterke druk in de rechteroever 
tussen Merendree- en Schipdonkbrug (foto 117) en in de linkeroever net stroomopwaarts 
Jacksenbrug (tengevolge motorcrossers; foto 115-116). 
 

5.9 Knelpunten bij opgehoogde terreinen 

Enkele opgehoogde terreinen langs het Afleidingskanaal van de Leie kennen een verontreiniging 
aan zware metalen (kaart 25). Bij een oppervlakkige verontreiniging en door 
landbouwpraktijken op deze gronden kunnen de contaminanten terecht komen in de 
voedselketen. Zo is gekend dat bladeren van planten op verontreinigde gronden zware metalen 
kunnen bevatten (Vandecasteele et al., 2002). Vooral het gebruik van akkerbouw op de 
verontreinigde terreinen kan dan ook in vraag worden gesteld. 
 
Blijvende aandacht dient te gaan naar mogelijke negatieve effecten van de zware metalen voor 
het functioneren van het bosecosysteem, namelijk in de verboste terreinen te Meigem en 
Bachte-Maria-Leerne. Zowel de afbraak van organisch materiaal in de bodem als de CaCO3-
status (en de gerelateerde pH-waarden) zijn 2 bodemkenmerken waarvoor een opvolging op 
lange termijn belangrijk is. De afbraak van strooisel is afhankelijk van de boomsoort maar kan 
ook worden verstoord door de contaminanten. De snelheid en de impact van de bodemverzuring 
moet verder gemonitord worden, aangezien dit proces resulteert in een hogere 
biobeschikbaarheid en een hoger risico op uitloging. 
 

5.10 Vismigratieknelpunten 

De oplijsting van de vismigratieknelpunten op het Afleidingskanaal van de Leie en de 
omgevende waterlopen is samengesteld uit veldgegevens en de database vismigratieknelpunten 
(Monden et al., 2001; www.vismigratie.be). 
 
Er zijn 3 knelpunten in het Afleidingskanaal van de Leie. 
 
1. Een belangrijke migratiebarrière van het Afleidingskanaal van de Leie, en tevens ook voor 

het Leopoldkanaal, is de uitwatering in de Noordzee te Zeebrugge. De uitmonding gebeurt 
er via een dubbele rij van 9 schuiven van 5,40 m breedte en 8,30 m hoogte. Er is verder 
wetenschappelijk en technisch onderzoek vereist om dit probleem op te lossen. De aanleg 
van een hevel-vispassage of de ontwikkeling van een beheersregime in functie van 
vismigratie zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn (www.vismigratie.be). De oplossing 
dit vismigratieknelpunt kent een fase II-prioriteit en is dan ook pas gepland na 2010 (AWZ, 
2003). 
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2. Te Balgerhoekebrug is er een groot peilverschil: het waterpeil in het pand Durmen-
Balgerhoeke ligt immers normaal op zo'n 5,00 m TAW terwijl het afwaartse pand 
Balgerhoeke-Heist een normaal waterpeil heeft van 3,30 m TAW. Het peilverschil wordt in 
stand gehouden via schuiven en een stuw (www.vismigratie.be; foto 118-120). 

3. De sluis en de 2 schuiven (links en rechts van de sluis) t.h.v. de kruising van het 
Afleidingskanaal van de Leie met het kanaal Gent-Brugge (Durmen) vormt een 
vismigratieknelpunt (foto 121). De sluis opent zich enkel voor pleziervaart; hierdoor kan er 
slechts een beperkte migratie plaats vinden (www.vismigratie.be). 

 
Migratieknelpunten van waterlopen uit het omgevend gebied worden hierna per gemeente, 
vanaf Deinze naar Heist, besproken. 
 
Deinze 
 De gravitaire afwatering van de Kaandelbeek naar het Afleidingskanaal van de Leie is niet 

meer mogelijk. De uitwatering gebeurt er enkel via een vijzelgemaal (foto 122).  
 De verbinding tussen de Dauwbeek en het Afleidingskanaal van de Leie is niet meer mogelijk 

door een schuif (foto 123). 
 Op de Meerbeek komt op zo’n 150 m voor de uitmonding in het Afleidingskanaal van de Leie 

een stuw voor waardoor een aanzienlijk (paar decimeter) niveauverschil ontstaat. 
 
Nevele 
 De Pastorhoekbeek mondt uit in het Afleidingskanaal van de Leie via een terugslagklep 

waarbij tevens een rooster aanwezig is. 
 Aan de uitmonding van de Poekebeek in het Afleidingskanaal van de Leie ligt een schotbalk 

waardoor een niveauverschil ontstaat van zo’n 30 cm. Verder stroomopwaarts (30 m 
stroomopwaarts de monding) is een klepstuw aanwezig waardoor een verval van zo’n meter 
ontstaat (foto 124).  

 De Kozijnebeek en de Ossebeek monden in het Afleidingskanaal van de Leie uit via 
betonconstructies waarbij er, bij normale omstandigheden, een te groot niveauverschil is.  

 Ter hoogte van Durmen mondt de Lijkstroomwaterloop in het Afleidingskanaal uit via een 
terugslagklep. 

 
Zomergem 
 De uitmonding van de waterloop met VHAG-nummer 198 (gelegen op zo’n 170 m 

stroomafwaarts Lindekesbrug) kent een groot niveauverschil met het normaal peil van het 
Afleidingskanaal van de Leie. 

 De Lieve mondt uit in het Afleidingskanaal van de Leie via 2 terugslagkleppen (foto 125). 
 
Maldegem 
 Net stroomopwaarts Raverschootbrug mondt de waterloop met VHAG-nummer 233 uit in het 

Afleidingskanaal van de Leie via een te groot niveauverschil, 
 De uitmonding van Beke in het Afleidingskanaal van de Leie (ter hoogte van Balgeroekebrug) 

gebeurt met een te groot niveauverschil (foto 126). 
 De Noordbroekwatergang kent 2 waterpeilverschillen van een paar decimeter door schotten. 

waarbij tevens een rooster werd geplaatst. De waterloop loopt via een sifon onder het 
Afleidingskanaal van de Leie naar het Leopoldkanaal. 

 Er zijn aanzienlijke waterpeilverschillen tussen De Ede en het Afleidingskanaal van de Leie 
(foto 127).  

 De Donksebeek kent een waterpeilverschil van een paar decimeter door een schot nabij de 
uitmonding in het Afleidingskanaal van de Leie. De waterloop loopt via een sifon onder het 
Afleidingskanaal naar het Leopoldkanaal. 
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Damme 
 Het Zuidervaartje watert via een sifon af naar het Leopoldkanaal. Bij wasdebieten kan het 

water via een gemaal overgepompt worden naar het Afleidingskanaal van de Leie.  
 Een sifon onder het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal verbindt de twee 

stukken Damse Vaart. Indien de stroomsnelheid doorheen de sifon niet te hoog is en indien 
er een voldoende waterpeil aanwezig is vormt deze sifon geen knelpunt. Deze voorwaarden 
dienen best voor de ganse lengte van de sifon te worden onderzocht (www.vismigratie.be). 

 De Moerader watert uit in het Leopoldkanaal d.m.v. een terugslagklep. De peilregeling 
gebeurt door een klepstuw. 

 De Zwinnevaart watert uit via een terugslagklep in het Leopoldkanaal. Het peil wordt 
geregeld door 2 klepstuwen.  

 Het waterpeil van de Reigaertsbeek en Romboutswerve wordt geregeld via klepstuwen ter 
hoogte van Oostkerkebrug (foto 128). Na sifonering monden deze waterlopen uit in het 
Leopoldkanaal via een terugslagklep. 

 De uitmonding van waterloop met VHAG-nummer 10640 in het Leopoldkanaal (waar de 
Kalsijdeader, Fiverieader, Gasader en Dweersader in uitlopen) gebeurt via een terugslagklep. 
Net stroomopwaarts de monding treedt een peilverschil op door een schuif. 

 Het waterpeil van de Ronselarebeek kent een niveauverschil via een klepstuw. Dit 
migratieknelpunt werd weggewerkt door de aanleg van een Dewit-vispassage (foto 129). 
Onder normale omstandigheden wordt het water via een sifon onder het Afleidingskanaal van 
de Leie gestuurd waarbij het met een terugslagklep uitmondt in het Leopoldkanaal. Door het 
noodpompgemaal kan ook afvoer naar het Afleidingskanaal plaatsvinden. 

 De uitmonding van waterloop met VHAG-nummer 2744 in het Leopoldkanaal gebeurt via een 
terugslagklep. Net stroomopwaarts de monding treedt een peilverschil op door een schuif. 

 
Heist 
 De Noordwatergang en Zuidwatergang wateren uit in het Leopoldkanaal d.m.v. een 

terugslagklep. De peilregeling gebeurt door een klepstuw. 
 
Zeebrugge 
 De Eivoordebeek gaat via een sifon onder het Afleidingskanaal van de Leie en mondt uit in 

het Leopoldkanaal d.m.v. terugslagkleppen. Het peil wordt geregeld door een klepstuw. 
 De Isabellavaart watert uit in het Leopoldkanaal d.m.v. een terugslagklep. Het waterpeil 

wordt geregeld door 2 klepstuwen. 
 

5.11 Overige knelpunten 

De restgrond palend aan de rechteroever net stroomopwaarts de spoorovergang te Landegem 
wordt mogelijk bemest. Zo werden er vermoedelijk injectiesporen gezien en tevens duidt de 
vegetatie (gedomineerd door Engels raaigras, Kropaar, Gewone smeerwortel) op voedselrijke 
omstandigheden (foto 70). 
 
De bermen worden lokaal gebruikt voor het dumpen van groenafval, vooral in de buurt van 
bebouwing (foto 131). 
 
Op plaatsen waar wordt gevist blijft soms veel afval achter (foto 130). 
 
De prikkeldraad van in onbruik geraakte begraasde bermgedeelten, zoals de linkeroever tussen 
Celie- en Rapenbrug (waterzijde), komt soms los en geraakt op het jaagpad waardoor gevaar 
dreigt voor recreanten (foto 132).  
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6 Bermbeheerplan 

6.1 Belang van kanaalbermen 

In gebieden met grote ecologische waarde is het belang van bermen slechts vrij beperkt. In 
intensieve landbouwgebieden wordt de ecologische waarde van bermen belangrijker. Dikwijls 
hebben bermen er een grotere biodiversiteit in vergelijking met het aanpalend cultuurland 
(Sykora et al., 1993; Forman & Alexander, 1998). In Vlaanderen kunnen bermen een 
belangrijke waarde hebben voor het natuurbehoud vermits ze een aanzienlijke landoppervlakte 
innemen en door het meestal intensief landgebruik in het omliggend cultuurland. 
 
Bermen hebben een ecologisch belang omwille van: 
 het herbergen van een leefgebied voor allerlei planten (Zwaenepoel, 1998; Sykora et al., 

1993; Jantunen et al., 2006; Forman & Alexander, 1998) en dieren (Aeolus, 2000; Noordijk 
et al., 2008; Valtonen et al., 2006; Munguira & Thomas, 1992; Way, 1977). Zo vermeldt 
Zwaenepoel (1998) dat 62% van de totale flora van de hogere planten in Vlaanderen in 
wegbermen groeit. In Vlaanderen werden bovendien meer dan 50 soorten hogere planten 
uitsluitend in wegbermen teruggevonden.  

 het belang als ecologische verbindingsweg (corridor), zoals aangegeven in Tikka et al. 
(2001), Sykora et al. (1993) en Vermeulen & Opdam (1995). Natuurgebieden dienen te 
worden verbonden in een netwerk van verbindingswegen zodat dispersie en herkolonisatie 
mogelijk is met uitwisseling van genetisch materiaal.  

 het fungeren als stapsteen. Dit zijn landschapselementen van dusdanige omvang dat de 
soort zich er kan voortplanten; deze leefgebieden zijn relatief klein en slechts geschikt voor 
de tijdelijke overleving van de soort (Adriaens et al., 2007).  

 de functie als refugium (uitwijkplaats). Door een intensief landgebruik treedt er een 
ecologische verarming op van het buitengebied en hebben vele soorten hun oorspronkelijk 
biotoop verloren en dienen bermen als uitwijkplaats. Op termijn is van hieruit herkolonisatie 
van geschikte gebieden mogelijk (Sykora et al., 2003). Zo zijn er in Vlaanderen nauwelijks 
nog grote oppervlakten goed ontwikkeld glanshaverhooiland aanwezig buiten 
natuurgebieden. In bermen komt dit type bij uitstek nog voor (Zwaenepoel et al., 2002; 
Sykora et al., 1993; Way, 1977). 

 het uitmaken van een deel van het biotoop, zoals de functie van voedselgebied, 
winterverblijf, baltsplaats, uitzichtpunt… 

 de mogelijkheid voor biologische bestrijding. Bermen en andere kleine landschapselementen 
voorzien leefgebieden, overwinterings- of schuilplaatsen, voor potentiële predatoren van, 
voor de landbouw, schadelijke organismen (Bianchi et al., 2006; Van Uytvanck, 1995). 

 
Het natuurbelang van bermen is echter beperkt door de vele randinvloeden, verstoring en 
doordat de duurzaamheid niet kan worden verzekerd (Sykora et al., 1993). Bermen herbergen 
dan ook vooral generalistische- en pioniersoorten (Sykora et al., 1993) en zijn de plaatsen bij 
uitstek waar uitheemse soorten kunnen groeien en verbreiden (Zwaenepoel et al., 2006). Het 
natuurbelang van een berm kan bij toenemende breedte verhogen. De bermen van het 
Afleidingskanaal zijn vooral tussen Deinze en Durmen en tussen Celie- en Dudzelebrug vrij 
breed. Voor fauna betekent het voorkomen van verschillende structuurelementen 
(kruidvegetatie, ruigte, struweel) in bermen een ecologische meerwaarde (Bekker & de Vries, 
1992). 
 
Kanaalbermen hebben het voordeel ten opzichte van weg- of spoorwegbermen dat er een 
droog-nat gradiënt aanwezig is. Tevens zijn kanaalbermen dikwijls verkeersvrij waardoor 
schadelijke chemische stoffen (zware metalen, strooizouten, PAK’s) niet in de berm terecht 
kunnen komen. Waterlopen vormen bovendien een belangrijke vector voor verspreiding van 
plantensoorten. Zo vonden Boedeltje et al. (2003) zaden of vegetatieve diasporen (bv. 
wortelstokken of stengel) van heel wat planten, uit een breed scala vegetatietypen (aquatische, 
semi-aquatische en terrestrische) terug in een waterloop. 
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6.2 Natuurstreefbeeld 

Het natuurstreefbeeld van het Afleidingskanaal van de Leie omvat het behoud of de 
ontwikkeling van de ecologische waarden in de bermen en in het aquatisch milieu. Tevens is er 
het streven naar een ononderbroken corridor voor allerlei planten en dieren en naar het 
reduceren van de barrièrewerking. In de toekomst komen herbicidenbehandeling, bemesting 
(onder welke vorm ook), intensieve begrazing of belangrijke migratieknelpunten niet meer voor 
en gebeurt een natuurvriendelijk beheer. De natuurwaarden krijgen daardoor mogelijkheden om 
te diversifiëren volgens de abiotische omstandigheden. Waar de bermen het toelaten wordt 
gestreefd naar structuurvariatie via een mozaïek van struwelen, ruigte en kruidige vegetatie. 
Invasieve exoten worden door een selectief beheer onder controle gebracht of uitgeroeid. 
 
Omwille van de intrinsieke ecologische waarden en de corridorfunctie kan het Afleidingskanaal 
van de Leie fungeren als een schakel in het ecologisch netwerk van Vlaanderen. Op die manier 
wordt invulling gegeven aan de verschillende beleidsvoorstellen welke zijn aangegeven voor het 
Afleidingskanaal van de Leie. 
 
Bij het verder uitwerken van de streefbeelden dient tevens rekening te worden gehouden met 
de belangen van scheepvaart en met technische, economische, recreatieve en landschappelijke 
randvoorwaarden. 
 

6.2.1 Kruidvegetatie 

Belangrijk streefdoel vormt het in stand houden en verder ontwikkelen van bermtypes duidend 
op voedselarme condities, welke een grote soortenrijkdom hebben en bloemrijk zijn. Enkele 
voorbeelden zijn het Gewoon biggenkruid – Schapenzuring type, Vlasbekje – Sint-Janskruid 
type, Klein streepzaad – Duizendblad type, het Scherpe boterbloem – Rode klaver type, het 
Gulden sleutelbloem – Kantig hertshooi bermtype en het Muurpeper – Zandmuur type (tabel 
33). 
Het is niet wenselijk om bermtypes die wijzen op ruderale of voedselrijke condities (Zevenblad - 
Ridderzuring type, Dolle kervel - IJle dravik type en Witte klaver – Engels raaigras type) in 
stand te houden. Ook vegetaties die duiden op een of andere vorm van verstoring (Vogelmuur – 
Herderstasje bermtype en Kruipertje – Stinkende gouwe type) worden niet nagestreefd (tabel 
33). Door een natuurvriendelijk beheer kunnen dergelijke vegetaties evolueren naar ecologisch 
waardevollere en soortenrijkere bermtypes. 

Tabel 33.  De verschillende bermtypes langs het Afleidingskanaal van de Leie voorkomend tussen Durmen en 
Zeebrugge samen met de indicatie van het streeftype. 

bermtype streeftype 
Dolle kervel - IJle dravik nee 
Fijne kervel - Gewone glanshaver ja 
Geel nagelkruid - Schaduwgras ja 
Gewoon biggenkruid - Schapenzuring ja 
Gulden sleutelbloem – Kantig hertshooi ja 
Klein streepzaad - Duizendblad ja 
Kruipertje - Stinkende gouwe nee 
Muurpeper - Zandmuur ja 
Scherpe boterbloem - Rode klaver ja 
Vlasbekje – Sint-Janskruid ja 
Vogelmuur - Herderstasje nee 
Witte klaver - Engels raaigras nee 
Zevenblad – Ridderzuring  nee 
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6.2.2 Struwelen 

Struwelen worden best zoveel mogelijk behouden tenzij ze conflicten veroorzaken met 
scheepvaart, weggebruikers, aangelanden, recreanten of bijzondere natuurwaarden. Struwelen 
hebben immers een ecologisch belang als nest-, foerageer- en schuilgelegenheid, zijn gunstig 
voor insectenpopulaties en vormen een landschappelijke meerwaarde. De ecologisch meest 
waardevolle soorten langs het Afleidingskanaal van de Leie zijn Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, 
Rozen, Gladde iep, Vogelkers, Brem… Een mozaïek van struwelen, ruigte en kruidige vegetatie 
in bermen betekent een ecologische surplus. Struwelen van uitheemse soorten zijn niet 
gewenst. 
 

6.2.3 Bomenrijen 

De bomenrijen in de bermen blijven behouden. Bij vervanging wordt qua soortkeuze gestreefd 
naar inheemse soorten of soorten met een groot cultuurhistorisch belang. De vervanging 
gebeurt in fases zodat de landschappelijke aantasting wordt beperkt. 
 

6.2.4 Oevervegetatie 

Het ecologische streefbeeld voor de oevers is het behoud en de verdere ontwikkeling van de 
oevervegetatie met zoals Riet, Koninginnekruid, Gele lis, Oeverzegge, Wolfspoot, Grote wederik, 
Grote waterweegbree, Watermunt, Grote en Kleine lisdodde. Lokaal komen struwelen van o.a. 
diverse wilgensoorten en Es langs de oever voor.  
 
Op de zich onderwater bevindende delen van oeverplanten kunnen allerlei epifyten groeien die 
een voedselbron vormen voor allerlei dieren. Deze dieren zijn op hun beurt het voedsel voor 
andere dieren waardoor een hele voedselketen ontstaat. Voor vissoorten hebben vegetatierijke 
oevers een belang als paai-, rust- en foerageergelegenheid. De boven het water uitstekende 
delen van de oeverplanten zijn van belang voor insecten als voedselbron, eiafzetplaats, 
leefgebied of overwinteringsplaats (CUR, 2000b). Tevens zijn verschillende soorten vogels 
gebonden aan oevervegetatie (bv. verschillende soorten die broeden in Riet zoals Rietgors, 
Rietzanger, Kleine karekiet en Blauwborst).  
 

6.2.5 Open water 

Het streefbeeld is een goede waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit. Hierdoor zijn 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een rijke watervegetatie en daarmee verbonden fauna. 
Waterplanten die een streefdoel vormen zijn: Witte waterlelie, Gele plomp, diverse 
fonteinkruidsoorten, Fijn en Grof hoornblad. Invasieve exoten zoals Grote waternavel zijn 
ongewenst. 
 
Watervegetatie is van belang als paai-, eiafzet-, rust-, schuil- en foerageerplaats voor 
verschillende vissoorten. Voor roofvissen zoals Snoek zijn waterplanten essentieel als 
beschutting bij het jagen. Op waterplanten kunnen epifyten groeien die een voedingsbron zijn 
voor allerlei dieren. Tevens zetten veel soorten ongewervelden en amfibieën hun eieren af op 
waterplanten (CUR, 2000b). 
 

6.2.6 Fauna 

Door een goede waterkwaliteit van het kanaal zelf en van de verschillende toevoerrivieren, door 
de aanwezigheid van paai-, rust- en foerageermogelijkheden en door het wegwerken van de 
vismigratieknelpunten kan er een stabiele vispopulatie ontwikkelen. Doelsoorten zijn o.a. Vetje, 
Bittervoorn, Winde, Snoek en Riviergrondel.  
 
Door een natuurvriendelijk beheer kunnen de kanaalbermen een broedgebied vormen voor 
talloze vogelsoorten. Doelsoorten zijn o.a. Graspieper, Zomertortel, Geelgors, Wielewaal, 
Roodborsttapuit en Kneu. Door het voorkomen van een oevervegetatie kunnen soorten zoals 
Kleine karekiet, Blauwborst en Rietzanger broeden. Het behoud en de verdere ontwikkeling van 
broedplaatsen voor Huiszwaluw is wenselijk. 
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Door een soorten-, bloem- en structuurrijke vegetatie van de kanaalbermen kunnen deze een 
diverse insectenfauna herbergen. Vlindersoorten die een doel vormen zijn o.a. Bruin blauwtje, 
Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Hooibeestje, Argusvlinder en Koevinkje. 
 
De ecologische verbindingsfunctie van het kanaal wordt geoptimaliseerd. Aanpassingen aan 
vismigratieknelpunten zullen ervoor zorgen dat het kanaal terug een belangrijke verbinding 
vormt voor vissoorten tussen de Noordzee en de landinwaarts gelegen rivieren. Doelsoorten 
hierbij vormen Paling (glasaal), Elft en Fint. Aanpassingen van brugconstructies en oevers 
samen met het aanbrengen van fauna uitstapplaatsen vormen ontsnipperingsmaatregelen voor 
landdieren.  
 

6.3 Prioritaire trajecten 

Op basis van de huidige soortensamenstelling en natuurpotenties zijn een aantal trajecten 
afgebakend die prioritair een natuurvriendelijk beheer vereisen (kaart 36). 
 
Voor het gedeelte tussen Deinze en Durmen worden de brede bermen aan de rechteroever als 
prioritair beschouwd (Econnection, 2003a).   
 
Prioritaire trajecten tussen Durmen en Zeebrugge omwille van een waardevolle (relicten van) 
kruidvegetatie zijn: 
 linkeroever (waterzijde) tussen Daelmenbrug en Oostwinkelbrug, 
 linkeroever (landzijde) tussen de uitmonding van de Ede en Leestjesbrug, 
 middenberm tussen de uitmonding van de Ede en Leestjesbrug, 
 middenberm tussen Sifonbrug en Oostkerkebrug, 
 linkeroever (landzijde) tussen Dudzelebrug en de spoorovergang te Zeebrugge (de 

eigendomssituatie is hier onduidelijk), 
 spoorovergang te Zeebrugge. 

 
Prioritaire trajecten tussen Durmen en Zeebrugge omwille van een waardevolle struikvegetatie 
zijn: 
 linkeroever (landzijde) tussen Jacksenbrug en Sifonbrug, 
 linkeroever (landzijde) tussen de uitmonding van de Ede en Leestjesbrug (mozaïek van 

struweel en kruidvegetatie). 
 
Prioritaire trajecten tussen Durmen en Zeebrugge omwille van een belangrijke potentie zijn: 
 linkeroever (landzijde) tussen Sifonbrug en Dudzelebrug, 
 linkeroever (landzijde) tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug, 
 middenberm tussen Leestjesbrug en Sifonbrug, 
 middenberm tussen Oostkerkebrug en de inkokering te Zeebrugge, 
 rechteroever tussen Celiebrug en Strobrug. 

 

6.4 Maai- en begrazingsbeheer 

6.4.1 Maai- en begrazingsbeheer per bermtype 

Tabel 34 lijst de verschillende bermtypes op voorkomend langs het Afleidingskanaal van de Leie 
tussen Durmen en Zeebrugge samen met een aanduiding van het ecologisch streefbeeld en het 
gewenst maai- en begrazingsbeheer (vooral bepaald via Zwaenepoel, 1998). 
 
Bij het Gulden sleutelbloem – Kantig hertshooi bermtype wordt een begrazing voorgesteld met 
een late inschaardatum (vanaf juli). Een begrazing vanaf mei zorgt bij populaties van Gulden 
sleutelbloem immers voor een vernietiging van bloeistengels en vruchten waarbij tevens een 
verminderde competitie en bloei van de planten optreedt. Het gevolg is verminderde 
zaadproductie en rekrutering waardoor de populatiegrootte verkleint. Bij een begrazing met 
inschaardatum begin juli werd een populatiegroei vastgesteld (Brys et al., 2004; Wissman, 
2006). 
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Tabel 34.  Gewenst beheer en streefbeeld bij de verschillende bermtypes voorkomend langs het Afleidingskanaal van de 
Leie tussen Durmen en Zeebrugge. 

bermtype gewenst beheer voor instandhouding  
of omvorming 

Dolle kervel - IJle dravik 2 maaibeurten / jaar 
15 juni en 15 september 

Fijne kervel - Gewone glanshaver 2 maaibeurten / jaar 
15 juni en 15 september 

Geel nagelkruid - Schaduwgras nietsdoen 
Gewoon biggenkruid - Schapenzuring 1 maaibeurt / jaar 

eind september 
extensieve begrazing 

Gulden sleutelbloem – Kantig hertshooi extensieve begrazing met late inschaardatum 
(juli) 

Klein streepzaad - Duizendblad 2 maaibeurten / jaar 
15 mei en 15 september 

Kruipertje - Stinkende gouwe stopzetten van verstoring 
instellen maaibeheer 

Muurpeper - Zandmuur 1 maaibeurt / jaar 
eind september 
extensieve begrazing 

Scherpe boterbloem - Rode klaver extensieve begrazing 
Vlasbekje – Sint-Janskruid 1 maaibeurt / jaar 

eind september 
Vogelmuur - Herderstasje stopzetten van verstoring 

instellen maaibeheer 
Witte klaver - Engels raaigras 2 maaibeurten / jaar 

mei en eind september 
Zevenblad – Ridderzuring  2 maaibeurten / jaar 

15 juni en 15 september 

 

6.4.2 Maai- en begrazingsbeheer per bermtraject 

Hier wordt een voorstel van maai- en begrazingsbeheer aangegeven voor voornamelijk de 
bermen tussen Durmen en Zeebrugge. Het gewenst beheer voor het deel tussen Deinze en 
Durmen is aangegeven in Econnection (2003a). Het voorgesteld beheer is aangegeven in 
tabellen 35-37 en kaart 36. 
 
De afweging van het beheer gebeurde rekening houdend met praktische randvoorwaarden. Bij 
het toepassen van het meest geschikte maaibeheer bij de verschillende bermtypes (tabel 34) is 
er kans op een sterk versnipperd beheer met alle gevolgen voor werkplanning en kostprijs. Een 
veralgemening van het maaibeheer werd hier dan ook uitgewerkt. Zo is het wenselijk om 
herkenbare locaties aan te geven (bv. van brug tot brug) om duidelijke en praktische afspraken 
te kunnen geven aan de aannemers. Tevens is het wenselijk om voldoende lange trajecten met 
eenzelfde type beheer aan te geven. 
 
Vermits aannemers overbevraagd worden vanaf half juni bestaat de kans dat de bermen pas 
worden gemaaid eind juni of begin juli. Hierdoor wordt de hergroei en dus ook het bloeiaspect in 
de zomer sterk beperkt. In het hiernavolgend beheervoorstel wordt, binnen de ecologische 
randvoorwaarde, de eerste maaibeurt zoveel mogelijk verricht voor half juni.  
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Voorgestelde maairegimes: 
 
Twee maaibeurten per jaar met een vrij vroege eerste maaibeurt (half mei) worden voorgesteld 
voor bermtrajecten waar zomerbloeiers vrij abundant voorkomen en waar ecologisch 
waardevolle voorjaarsbloeiers afwezig zijn. Door te maaien half mei is er een voldoende lange 
periode voor hergroei zodat de planten kunnen bloeien en zaad vormen. De tweede maaibeurt 
gebeurt dan vanaf half september. Een dergelijk maaibeheer blijkt positief te zijn voor 
ondermeer Beemdkroon en Gewone agrimonie, twee rodelijstsoorten die op verschillende 
locaties werden gevonden langs het Afleidingskanaal van de Leie, en voor diverse zomerbloeiers 
zoals Duizendblad, Klein streepzaad, Peen, Margriet, Smalle weegbree en Knoopkruid 
(Zwaenepoel, 1998). 
 
Twee maaibeurten per jaar met een eerste maaibeurt van eind mei zijn aangewezen voor 
bermtrajecten waar de vegetatie vooral bestaat uit productieve grassen en waar 
voorjaarsoorten afwezig zijn. Door de geringe zomerbloeiers is de periode van hergroei bij deze 
bermtypes van minder belang.  
 
Bij bermtrajecten met (relicten van) het Geel nagelkruid – Schaduwgras bermtype worden 2 
maaibeurten per jaar voorgesteld met een eerste maaibeurt vanaf half juni en een tweede vanaf 
half september. Een vroegere eerste maaibeurt is hier niet gewenst vermits een aantal soorten, 
zoals Look-zonder-look en Geel nagelkruid bloeien in het voorjaar. 
 
Voor enkele trajecten worden 3 maaibeurten per jaar aangegeven. Dit wordt voorgesteld bij 
heel productieve en voedselrijke vegetaties, zonder zomerbloeiers. Maaidata zijn hier eind 
mei/begin juli en september. Dergelijk intensief beheer is enkel te zien als overgangsbeheer om 
productieve soorten te onderdrukken en om de bermen voedselarmer te laten worden. Na een 
paar jaar (wanneer de biomassa sterk is gedaald) wordt best overgeschakeld naar 2 
maaibeurten per jaar. 
 
Tabel 35 geeft het voorgesteld maaibeheer weer tussen Durmen en Zeebrugge. In de tabel 
wordt het aantal meters vlakke kruin aangegeven welke kan worden gemaaid. Tevens kan het 
bovenste gedeelte van het talud aan de waterzijde worden meegemaaid. Op het onderste 
gedeelte van het talud kan zich een ruigere vegetatie ontwikkelen (via nietsdoen of incidenteel 
maaibeheer) zodat gedifferentieerde overgangssituaties ontstaan. 
 
Tussen Deinze en Durmen wordt voor 3 bermtrajecten een aanpassing in het maaibeheer 
voorgesteld. Deze aanpassingen zijn een gevolg van opgemerkte veranderingen in de vegetatie 
van enkele bermtrajecten t.o.v. de inventarisatieperiode voor het bermbeheerplan (Econnection, 
2003a). Zo verruigde de rechteroever tussen Deinze en de fietsbrug te Nevele en tussen de 
spoorovergang te Landegem en Merendreebrug (tabel 18). Voor het bermtraject tussen 
Nevelebrug en de fietsbrug te Nevele is de aanpassing van de tweede maaibeurt i.f.v. een 
jaarlijks evenement. Het maaibeheer voor het traject Deinze-Durmen wordt opgelijst in tabel 
36. 
 
Voorgesteld begrazingsbeheer: 
 
Tabel 37 geeft een voorstel van begrazing per bermtraject tussen Durmen en Zeebrugge. Het 
aanhouden van begrazing als beheervorm is gewenst in trajecten die momenteel een 
begrazingsbeheer kennen. Voor enkele bermtrajecten is aangegeven dat een begrazing in de 
toekomst kan worden ingesteld. Randvoorwaarden hiervoor waren niet te steile bermen met 
een voldoende breedte (foto 21-22). 
 
Voor optimale ecologische mogelijkheden is het uitvoeren van een extensieve begrazing 
noodzakelijk: lage veedichtheden zonder bemesting, zonder gebruik van pesticiden en zonder 
het scheuren van het grasland. Als inschaardatum wordt begin juni voorgesteld, behalve voor 
de middenberm tussen de uitmonding van de Ede en Leestjesbrug waar begin juli is 
aangewezen (omwille van het voorkomen van Gulden sleutelbloem). 
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Tabel 35.  Voorgesteld maaibeheer voor de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Durmen en Zeebrugge.  

grijs = prioritair bermtraject door waardevolle kruidvegetatie 
groen = prioritair bermtraject door belangrijke potentie 
Het aantal meters vlakke kruin is aangegeven. 
 

Linkeroever Rechteroever 
Locatie Maatregel Locatie Maatregel 
Durmen – Duivekeetbrug 
 

3 maaibeurten / jaar  
(eind mei, begin juli en half 
september) 
 
2,5 m aan waterzijde  
1 m aan landzijde  

Durmen – Duivekeetbrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
3 m aan waterzijde  
1 m aan landzijde 
maaien onverhard jaagpad 

Duivekeetbrug - Lindekesbrug  
 

3 maaibeurten / jaar 
(eind mei, begin juli en half 
september) 
 
2,5 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde 

Duivekeetbrug - Lindekesbrug  2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
3 m aan waterzijde  
1 m aan landzijde 
maaien onverhard jaagpad 

Lindekesbrug - Daelmenbrug  
 

2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
3 m aan waterzijde  
1 m aan landzijde  
 
 
 

Lindekesbrug - Daelmenbrug  
 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
tussen Lindekesbrug en 350 m 
stroomafwaarts ervan 
1 m voor vangrail aan waterzijde  
1,5 m achter vangrail aan 
waterzijde  
 
tussen 350 m stroomafwaarts 
Lindekesbrug tot Daelmenbrug 
3 m aan waterzijde  
1 m aan landzijde 
maaien onverhard jaagpad 
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Daelmenbrug – Stoktevijverbrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
3 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde  

Daelmenbrug - Stoktevijverbrug  2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
3 m aan waterzijde  
1 m aan landzijde 
maaien onverhard jaagpad 

Stoktevijverbrug - Oostwinkelbrug  
 

2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
3 m aan waterzijde 
1-3 m aan landzijde 

Stoktevijverbrug - Oostwinkelbrug  2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
3 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde  
maaien onverhard jaagpad 

Oostwinkelbrug - Veldekesbrug 2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
3 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde 

Oostwinkelbrug - Veldekesbrug  2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
1 m voor vangrail aan waterzijde 
1 m achter vangrail aan waterzijde 
1 m aan landzijde  

Veldekesbrug - Raverschootbrug 2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
1,5-3 m aan waterzijde 
1-3 m aan landzijde 
 

Veldekesbrug – Raverschootbrug 
 
 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
2 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde  
maaien onverhard jaagpad (tussen 
Eeklose Vaart en Veldekesbrug) 

Raverschootbrug - brug N9 2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
2 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde 

Raverschootbrug – brug N9 2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
3-5 m aan waterzijde 
2-6 m aan landzijde 

Brug N9 - Balgeroekebrug 2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
1 m voor vangrail aan waterzijde 
1 m achter vangrail aan waterzijde 

Brug N9 – Balgeroekebrug 2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
2,5 m aan waterzijde 
2 m aan landzijde  
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Balgeroekebrug - brug N49 3 maaibeurten / jaar 

(eind mei, begin juli en half 
september) 
 
4 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde 

Balgeroekebrug – brug N49 3 maaibeurten / jaar 
(eind mei, begin juli en half 
september) 
 
2,5 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde  

Brug N49 - Celiebrug 2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
2 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde 
 

Brug N49 - Celiebrug 2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
4 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde 
maaien onverhard jaagpad 

Celiebrug - Rapenbrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
3 m aan waterzijde 
1,5 m aan landzijde  

Celiebrug - Rapenbrug  2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
tussen Celiebrug en 1 km 
stroomafwaarts ervan 
3 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde  

Rapenbrug - Strobrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
1 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde  

Rapenbrug - Strobrug  
waterzijde 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
onverhard jaagpad 
 

Strobrug - Ede 
 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
2 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde  

Strobrug - Ede 
 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
tot 30 m breed 
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Ede - Leestjesbrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(half juni en half september) 
 
2 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde  

Ede - Leestjesbrug 
 

- 

Leestjesbrug - Jacksenbrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(half juni en half september) 
 
1,5 m aan waterzijde 
1 m aan landzijde  

Leestjesbrug - Jacksenbrug 
 

- 

Jacksenbrug - Molentjesbrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(half juni en half september) 
 
1,5 m aan waterzijde 
3 m aan landzijde  

Jacksenbrug - Molentjesbrug 
 

- 

Molentjesbrug - Platheulebrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(half juni en half september) 
 
2 m aan waterzijde 
2 m aan landzijde  

Molentjesbrug - Platheulebrug 
 

- 

Platheulebrug - Sifonbrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(half juni en half september) 
 
1 m aan waterzijde 
2,5 m aan landzijde  
4 m aan landzijde (tussen 
Zuidervaartje en sifonbrug)  

Platheulebrug - Sifonbrug 
 

- 
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Sifonbrug - Oostkerkebrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(half juni en half september) 
 
1,5 m aan waterzijde 
2 m aan landzijde  

Sifonbrug - Oostkerkebrug 
 

- 

Oostkerkebrug - Dudzelebrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
1,5 m aan waterzijde 
2 m aan landzijde  

Oostkerkebrug - Dudzelebrug 
 

- 

Dudzelebrug - Ramskapellebrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
1,5 m aan waterzijde 
1,5 m aan landzijde 
± 15 m brede landzijde net 
stroomafwaarts Dudzelebrug  
onverhard jaagpad 
 
1 maaibeurt / jaar (september) 
landzijde tussen populierenrij en 
spoorweg maar struwelen sparen  

Dudzelebrug - Ramskapellebrug 
 

2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
tussen Ramskapellebrug en 850 m 
stroomopwaarts ervan 
± 10 m: onverhard jaagpad en 
vlakke kruin  
 
 

Ramskapellebrug - spoorovergang 
Zeebrugge 
 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
± 10 m: onverhard jaagpad en 
vlakke kruin  
 
1 maaibeurt / jaar (half september) 
landzijde tussen populierenrij en 
spoorweg maar struwelen sparen  

Ramskapellebrug - Spoorovergang 
Zeebrugge 
 

2 maaibeurten / jaar 
(half mei en half september) 
 
± 10 m: onverhard jaagpad en 
vlakke kruin  
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Omgeving van de spoorovergang 
Zeebrugge  

1 maaibeurt / jaar  
(half september) 

Omgeving van de spoorovergang 
Zeebrugge  

1 maaibeurten / jaar  
(half september) 

Spoorovergang Zeebrugge – 
inkokering 

2 maaibeurten / jaar 
(eind mei en half september) 
 
2 m aan waterzijde 
 
tussen 100 m stroomopwaarts 
inkokering en inkokering  
1 maaibeurt / jaar 
(half september) 
 
tot 20 m aan waterzijde 

Spoorovergang Zeebrugge -  
inkokering 

- 
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Tabel 36.  Het voorgesteld maaibeheer voor de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en Durmen, voornamelijk zoals aangegeven in Econnection (2003a). 

Voorstellen tot aanpassingen (t.o.v. Econnection, 2003a) zijn in het vet aangegeven. 
grijs = prioritair bermtraject 

 
Situering  Maatregel  Aantal maaibreedtes Frequentie en 

tijdstip  
Opmerkingen  

Linkeroever  

Tussen zwaaikom en 
veevoederfabriek: land- en 
waterzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

Waterzijde: langs zwaaikom 3 
(parking volledig), langs 
kaaimuur 1-2 

Landzijde: langs oude meander 
1, tussen Dhoye en fabriek 2, 
pleintje op wegsplitsing volledig 

2x/j: 2de helft 
mei/september 

Best is dit deel mee te nemen met 
de maaiing van de bermen langs de 
Leie. 

Vangrails waterzijde vrijhouden met 
vangrailmaaier 

- 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Zwaaikom –
Vaartbrug Deinze 

Waterzijde: aanplant van solitaire 
bomen en boomgroepen 

- Eenmalig: 
winterperiode 

 

Waterzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1 maaibreedte achter vangrails 2x/j: 2de helft 
mei/september 

Overige deel van de berm wordt 
niet gemaaid (riet- en 
ruigteontwikkeling). 

Vangrails waterzijde vrijhouden met 
vangrailmaaier 

- 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Landzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

2 maaibreedtes, plaatselijk 3 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Vaartbrug Deinze –
Voetbrug Nevele 

Tussen Vaartbrug en Krommebrug 
Deinze: waterzijde: aanplant 
bomenrij 

- Eenmalig: 
winterperiode 
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Waterzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1 maaibreedte achter vangrails 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Vangrails waterzijde vrijhouden met 
vangrailmaaier 

- 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Voetbrug – 
Wegbrug Nevele 

Landzijde: gazonbeheer Volledig  Regelmatig (15x/j): 
groeiperiode 

De gazonmaaiingen gebeuren 
vermoedelijk door de gemeente of 
de aanpalende eigenaars. 

Waterzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1 maaibreedte achter vangrails 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Vangrails waterzijde vrijhouden met 
vangrailmaaier 

- 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Vervangen bomenrij - Eenmalig: 
winterperiode 

 

Wegbrug Nevele –
Autostradebrug 
Landegem 

Landzijde: maaien met 
opzuigcombinatie en klepelmaaier 

Vanaf Wegbrug tot ongeveer 250 
m voor Ossekouter: volledige 
berm (3 maaibreedtes) 

Ten noorden hiervan tot 
Autostradebrug: 1 maaibreedte 
met opzuigcombinatie 

2x/j: 2de helft 
mei/september 

Langs de landzijde grenst de berm 
voor een deel direct aan akkers. 
Hier is de berm ofwel ontbrekend of 
wordt hij frequent sterk verstoord. 
Daarom is ecologisch beheer hier 
weinig zinvol.  

Water- en landzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1 maaibreedte (achter vangrails) 2x/j: 2de helft 
mei/september 

De rest van de berm kan 
ongemoeid gelaten worden een 
spontaan verder ontwikkelen. 

Vangrails waterzijde vrijhouden met 
vangrailmaaier 

- 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Autostradebrug –
Brug Landegem 

Water- en landzijde: kappen 
populieren en vervangen door andere 
soort 

- Eenmalig: 
winterperiode 
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Nietsdoen-beheer - - Gezien enkel landbouwverkeer op 

deze onverharde weg dient te 
passeren, kunnen de bermen 
verder een spontane ontwikkeling 
kennen met eventueel enige 
struweelvorming.  

Vangrails waterzijde vrijhouden met 
vangrailmaaier 

- 2x/j: 2de helft 
mei/september 

Deze maatregel geldt enkel langs 
de bebouwing. 

Brug Landegem –
Spoorwegbrug 
Landegem 

Water- en landzijde: kappen 
populieren en vervangen door andere 
soort 

- eenmalig : 
winterperiode 

 

Landzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1ste maaibeurt 2 maaibreedtes, 
2de maaibeurt 3 maaibreedtes 

2x/j: 2de helft 
mei/september 

 Spoorwegbrug 
Landegem – 
brug Merendree 

Waterzijde: maaien met cirkelmaaier Volledig vlak deel 2x/j: 2de helft 
mei/september 

Het hooilandbeheer kan uitgevoerd 
worden door een landbouwer.  

Waterzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

 

2 maaibreedtes 2x/j: 2de helft 
mei/september 

Indien een schapenraster wordt 
geplaatst kan eventueel de 
maaibreedte beperkt worden tot 1 
breedte.  

Brug Merendree –
brug Schipdonk 

Begrazen  - zomerhalfjaar De begrazing gebeurt best met 
schapen, ofwel binnen een vast 
raster of individueel aan een 
ketting met verplaatsing.  

Land- en waterzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1 maaibreedte (achter vangrails) 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 Brug Schipdonk –
kanaal Gent-
Oostende 

Vangrails waterzijde vrijhouden met 
vangrailmaaier 

- 2x/j: 2de helft 
mei/september 
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Rechteroever  

Land- en waterzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

Land- en waterzijde: 2 
maaibreedtes 

2x/j: 2de helft 
mei/september 

In het recreatiedomein 
Brielmeersen wordt tegelijkertijd 
ook best een deel van de 
Leiebermen gemaaid tot aan de 
poort. Ter hoogte van de parking 
van de Brielmeersen worden de 
bermen achter de vangrails niet 
gemaaid.  

Vangrails waterzijde vrijhouden met 
vangrailmaaier 

- 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Splitsing Leie –
Krommebrug 
Deinze 

Waterzijde: aanplant bomen - Eenmalig: 
winterperiode 

 

Waterzijde: maaien met cirkelmaaier 
+ afvoer maaisel 

Volledig vlak deel 2x/j: 2de helft 
mei/september 

Het maaien van dit deel gebeurt 
best in eigen beheer of in 
aanbesteding.  

Vangrails waterzijde vrijhouden met 
vangrailmaaier 

- 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Vangrails komen maar over een 
beperkt deel van deze strook voor. 

Industrieterrein 
Deinze –
Krommebrug 
Deinze 

Waterzijde: aanplant bomen - Eenmalig: 
winterperiode 

De bomen worden in kleine 
groepen en solitairen aangeplant, 
rekening houdend met de kaaien en 
parkeerplaatsen.  

Waterzijde: maaien met cirkelmaaier 
+ afvoer maaisel 

Volledig vlak deel 2x/j: 2de helft 
mei/september 

De brede bermen vanaf het einde 
van de vangrails kunnen best 
gehooid worden door een 
landbouwer.  

Industrieterrein 
Deinze – 
Voetbrug Nevele 

Landzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1ste maaibeurt: 2 maaibreedtes, 
2de maaibeurt: 3 maaibreedtes 

2x/j: 2de helft 
mei/september 
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Voetbrug – 
Wegbrug Nevele 

Waterzijde: maaien met 
opzuigcombinatie  

 

Vangrails waterzijde vrijhouden met 
vangrailmaaier 

1ste maaibeurt: 2 maaibreedtes, 
2de maaibeurt: 3 maaibreedtes 

2x/j: 2de helft 
mei/eind augustus

 

Tot 100 m voor wegbrug.  

Waterzijde: maaien met cirkelmaaier 
+ afvoer maaisel 

Volledig vlak deel 2x/j: 2de helft 
mei/september 

De brede bermen vanaf 100 m voor 
de wegbrug kunnen best gehooid 
worden door een landbouwer.  

Landzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1ste maaibeurt: 2 maaibreedtes, 
2de maaibeurt: 3 maaibreedtes 

2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Wegbrug Nevele –
Autostradebrug 
Landegem 

Vervangen bomenrijen - Eenmalig: 
winterperiode 

 

Waterzijde: maaien met cirkelmaaier 
+ afvoer maaisel 

Volledig vlak deel 1x/j: 2de helft juli-
augustus 

De brede bermen kunnen best 
gehooid worden door een 
landbouwer.  

Autostradebrug 
Landegem –
Spoorovergang 

Landzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1ste maaibeurt: 2 maaibreedtes, 
2de maaibeurt: 3 maaibreedtes 

2x/j: 2de helft 
mei/september 

Ter hoogte van de brug van 
Landegem dient langs de waterzijde 
ook gemaaid te worden achter de 
vangrails.  

Waterzijde: maaien met cirkelmaaier 
+ afvoer maaisel 

Volledig vlak deel 2x/j: 2de helft 
mei/september 

 Spoorovergang – 
brug Merendree 

Landzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1ste maaibeurt: 2 maaibreedtes, 
2de maaibeurt: 3 maaibreedtes 

2x/j: 2de helft 
mei/september 
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Waterzijde: maaien met cirkelmaaier 
+ afvoer maaisel 

Volledig vlak deel 2x/j: 2de helft 
mei/september 

De brede bermen kunnen best 
gehooid worden door een 
landbouwer.  

Brug Merendree –
brug Schipdonk 

Landzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1ste maaibeurt: 2 maaibreedtes, 
2de maaibeurt: 3 maaibreedtes 

2x/j: 2de helft 
mei/september 

 

Brug Schipdonk –
kanaal Gent-
Oostende 

Land- en waterzijde: maaien met 
opzuigcombinatie 

1ste maaibeurt: 1 maaibreedte, 
2de maaibeurt: volledige breedte 

2x/j: 2de helft 
juni/september 

Dit deel kan best mee gemaaid 
worden met de bermmaaiing van 
het kanaal Gent-Oostende.  
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Tabel 37.  Voorgesteld begrazingsbeheer voor de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Durmen en Zeebrugge.  

De inschaardatum is begin juni, behalve voor de middenberm tussen de uitmonding van de Ede en Leestjesbrug (juli). 
grijs = prioritair bermtraject door waardevolle kruidvegetatie 
groen = prioritair bermtraject door belangrijke potentie 

 
Linkeroever Rechteroever 
Locatie Maatregel Locatie Maatregel 
Durmen - Duivekeetbrug 
 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde)  

Durmen - Duivekeetbrug 
 

- 

Duivekeetbrug - Lindekesbrug  - Duivekeetbrug - Lindekesbrug  - 
Lindekesbrug- Daelmenbrug  
 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde) 

Lindekesbrug - Daelmenbrug  
 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde) 

Daelmenbrug - Stoktevijverbrug 
 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde) 

Daelmenbrug - Stoktevijverbrug  begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde) 

Stoktevijverbrug - Veldekesbrug - Stoktevijverbrug - Veldekesbrug - 
Veldekesbrug - Raverschootbrug - Veldekesbrug - Raverschootbrug  begrazingsbeheer kan worden 

overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde) 
tussen uitmonding Eeklose Vaart - 
Raverschootbrug 

Raverschootbrug - Balgeroekebrug - Raverschootbrug - Balgeroekebrug - 
Balgeroekebrug - brug N49 begrazingsbeheer kan worden 

overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde) 

Balgeroekebrug - Brug N49 begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde) 

Brug N49 - Celiebrug begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde) 

Brug N49 - Celiebrug begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde) 

Celiebrug - Rapenbrug 
 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde)  
 

Celiebrug - Rapenbrug  begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde langs 
weg)  
Overig deel: extensieve begrazing 
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Rapenbrug - Strobrug 
 

water- en landzijde: extensieve 
begrazing  

Rapenbrug - Strobrug  
 

water- en landzijde: extensieve 
begrazing 

Strobrug - Ede 
 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde)  
 
landzijde: extensieve begrazing 

Strobrug - Ede 
 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen (bv. door uitbreiden 
begrazingsblok Ede-Leestjesbrug) 

Ede - Leestjesbrug 
 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde)  
 
landzijde: extensieve begrazing  

Ede - Leestjesbrug 
 

extensieve begrazing 
 
Met inschaardatum vanaf begin juli 
omwille van Gulden sleutelbloem 

Leestjesbrug - Jacksenbrug 
 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen voor het talud en (een 
deel van) de kruin (waterzijde)  
 
landzijde: extensieve begrazing 

Leestjesbrug - Jacksenbrug 
 

extensieve begrazing 
 

Jacksenbrug - Molentjesbrug - Jacksenbrug - Molentjesbrug extensieve begrazing 
Molentjesbrug - Platheulebrug - Molentjesbrug - Platheulebrug extensieve begrazing 
Platheulebrug - Sifonbrug - Platheulebrug - sifonbrug extensieve begrazing 
Sifonbrug - Oostkerkebrug - Sifonbrug - Oostkerkebrug extensieve begrazing 
Oostkerkebrug - Dudzelebrug - Oostkerkebrug – Dudzelebrug extensieve begrazing 
Dudzelebrug - Ramskapellebrug 
waterzijde 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen (landzijde) 

Dudzelebrug - Ramskapellebrug 
 

extensieve begrazing 
 
berm tussen Ramskapellebrug en 
850 m stroomopwaarts ervan kan 
worden ingericht voor begrazing 

Ramskapellebrug - spoorovergang 
Zeebrugge 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen (landzijde) 

Ramskapellebrug - spoorovergang 
Zeebrugge 

begrazingsbeheer kan worden 
overwogen  

Omgeving van de spoorovergang 
Zeebrugge 

- Omgeving van de spoorovergang 
Zeebrugge 

- 

Spoorovergang Zeebrugge - 
inkokering 

- Spoorovergang Zeebrugge - 
inkokering 

extensieve begrazing 
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6.4.3 Precaire gebruiksovereenkomsten 

Voor sommige bermtrajecten gebeurt het beheer door derden via gebruiksovereenkomsten met 
W&Z. In deze overeenkomsten worden enkele ecologisch relevante voorwaarden aangehaald 
(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.” 
 
Zoals reeds hoger werd aangehaald is herbicidengebruik vastgesteld bij enkele bermen van het 
Afleidingskanaal van de Leie onder precair gebruik (foto 72-78). Het is wenselijk om de gebruikers 
te wijzen op het verbod van herbicidengebruik en om de naleving ervan op te volgen. 
 
Het bijvoederen van de begrazers werd vastgesteld in enkele bermen. Hierdoor kan de 
begrazingsperiode worden verlengd (zelfs het volledige jaar door in sommige gevallen). Het 
bijvoederen is een vorm van bemesting waardoor de bermen voedselrijker worden en waardoor 
een soortenarme productieve vegetatie ontstaat gedomineerd door grassen en enkele 
ruigtekruiden (zoals Grote brandnetel en Akkerdistel). 
 
De begrazing van de bermen startte dikwijls vroeg in het groeiseizoen, soms reeds vanaf begin 
april. Een latere inschaardatum is gewenst zodat verschillende soorten de kans hebben om te 
groeien en zaad te vormen in het voorjaar. Zeker voorjaarsoorten, zoals Gulden sleutelbloem, zijn 
hier extra gevoelig aan waarbij, voor een duurzame instandhouding en verdere ontwikkeling van 
de populatie, een inschaardatum van juli wenselijk is (Brys et al., 2004). 
 
Het is wenselijk om bijkomende voorwaarden te formuleren voor kanaalbermen die worden 
begraasd via precaire gebruiksovereenkomsten: 
 een inschaardatum vanaf 1 juni, 
 een inschaardatum vanaf 1 juli bij de middenberm tussen de uitmonding van de Ede en 

Leestjesbrug, 
 niet bijvoederen, 
 de kanaalberm mag geen deel uitmaken van een aanpalend intensief begraasd grasland.  

Het naleven van de gebruiksvoorwaarden zorgen voor een extensief begrazingsbeheer zoals wordt 
voorgesteld in tabel 37. 
 

6.4.4 Praktische beschouwingen  

6.4.4.1 Maaibeheer 

Bij maaien wordt het bovengrondse plantenmateriaal weggenomen tot een bepaalde hoogte. 
Maaien heeft een grote invloed op de vegetatie vermits enkel een kruidvegetatie gehandhaafd 
blijft. Een goed uitgevoerd maaibeheer zorgt voor een toename van de soortenrijkdom ten opzichte 
van een nietsdoen-beheer (Maron & Jefferies, 2001; Verlinden, 1988; Melman et al., 1990) en voor 
een afname van de biomassa, vooral gedurende de eerste jaren (Bakker, 1989; Maron & Jefferies, 
2001; Verlinden, 1988). Hierdoor kan na een aantal jaren het aantal maaibeurten worden 
gereduceerd. 
 
Het effect van een goed uitgevoerd maaibeheer is in de beginjaren vooral een 
structuurverandering: dominanten worden minder dominant door het weghalen van de biomassa 
waardoor een grotere hoeveelheid licht tot de bodem kan doordringen. Hierdoor kunnen langzaam 
groeiende plantensoorten een grotere bedekking in de vegetatie vormen (Oomes, 1988, Maron & 
Jefferies, 2001; Melman et al., 1990). Het betreft meestal soorten die reeds in de vegetatie 
aanwezig waren. Indien deze vegetatieveranderingen voortvloeien uit mineralenafvoer of het 
gevolg zijn van de reactie op het pure mechanisch maaien is niet duidelijk (Zwaenepoel, 1998). In 
een volgende fase komt pas de kieming en vestiging van nieuwe soorten aan bod (Oomes, 1988). 
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Niet-weggehaald maaisel geeft aanleiding tot het in stand houden of het ontwikkelen van 
soortenarme vegetaties (Parr & Way, 1988) gedomineerd door enkele productieve grassen en 
kruiden (zoals Grote brandnetel en Akkerdistel). Niet-weggehaald maaisel verliest immers veel 
nutriënten gedurende de eerste dagen na het maaien via uitloging. Zo meten Schaffers et al. 
(1998) in een glanshavergrasland 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 de gehaltes in vers 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 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 van de planten ontstaat (Parr & Way, 1988). Hierdoor ontstaan kiemplaatsen 
voor niet-gewenste pioniersoorten, zoals Akkerdistel. 
 
Met het oog op bodemverarming 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). Het bermbesluit 
verplicht om het maaisel weg te halen binnen de 10 dagen. 
 
De maaidatum oefent een grote invloed uit op de floristische samenstelling van de vegetatie en 
bepaalt dus in belangrijke mate de resultaten van het gevoerde beheer. Te vroeg maaien 
verhindert soms de bloei en zaadvorming, terwijl een laattijdige maaibeurt kan leiden tot 
verruiging. Het maaischema (maaifrequentie en -tijdstip) dient dus te worden afgestemd op de 
aanwezige vegetatie. Maaien -met het oogpunt op afvoer van nutriënten- vindt best plaats 
wanneer het merendeel van de voedingsstoffen zich in de bovengrondse delen van de plant 
bevinden. 
 
Om voedselrijke vegetaties te verschralen zijn meerdere maaibeurten per jaar nodig. Wanneer 
echter te frequent wordt gemaaid kunnen planten niet meer bloeien en zaad vormen en ontstaan 
soortenarme vegetaties (Sykora et al., 1993). Om voedselrijke bermen om te vormen naar een 
gevarieerde kruidenrijke vegetatie zijn 2 maaibeurten per jaar wenselijk (Zwaenepoel, 1998; 
Jantunen et al., 2006). De eerste maaibeurt gebeurt best in mei/juni. Door de vroege maaibeurt 
wordt de biomassa van dominante grassen weggehaald. Hierdoor verandert de concurrentiepositie 
en vergroot de hoeveelheid invallend licht. Kruiden die reeds (bescheiden) aanwezig waren in de 
grasmat kunnen relatief sneller doorgroeien en zaden kunnen kiemen uit de zaadvoorraad 
(Zwaenepoel, 2000a).  
 
Bij verruigde en floristisch verarmde bermen is half juni een geschikte periode, omdat dan de 
dominante grassen hun energie steken in het doorschieten van de bloeistengel en het tot bloei 
komen. De 2de maaibeurt kan dan gebeuren in de loop van september. Echter een maaibeurt half 
juni betekent voor veel soorten het tegengaan van bloei en zaadvorming (Zwaenepoel, 1993; 
Jantunen et al., 2006). Bij bermen met zomerbloeiers en zonder belangrijke voorjaarsoorten kan 
een 1ste maaibeurt half mei en een 2de maaibeurt in september aangewezen zijn (Zwaenepoel, 
1998). Een maaibeurt in mei wordt door veel plantensoorten goed getolereerd vermits nog 
voldoende tijd rest voor hergroei en de vorming van bloemstengels (Jantunen et al., 2006). 
Soortenrijke vegetaties, ontstaan onder een maairegime van 2x per jaar met een eerste maaibeurt 
in mei, werden beschreven in wegbermen (Parr & Way, 1988) en in glanshavergraslanden (Oomes 
& Mooi, 1981). Bermen met een vegetatie van schrale omstandigheden hoeven slechts 1 maaibeurt 
per jaar en dit aan het einde van het vegetatieseizoen, rond half september (Zwaenepoel, 1998). 
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Om verkeerstechnische redenen, zoals het vrijhouden van paaltjes met reflectoren en 
verkeersborden of omwille van de zichtbaarheid bij kruispunten, kan vroeger en frequenter worden 
gemaaid. Het intensiever te maaien oppervlakte moet steeds tot een minimum worden beperkt. 
 
Klepelmaaiers zonder opzuigcombinatie dienen zoveel mogelijk te worden vermeden vooral omwille 
van de problemen om het (fijn) maaisel te verwijderen.  
 
Ecologisch verantwoorde maaitoestellen zijn cirkelmaaiers, maaibalken of slagmaaiers (Janssens & 
Claus, 1996; Leo & Spijker, 1994; Zwaenepoel, 1998). Deze toestellen kunnen met voorrang 
worden ingezet in de prioritaire trajecten. Deze toestellen zorgen voor maaisel met een lange 
structuur waardoor het weghalen efficiënter kan gebeuren in vergelijking met klepelmaaiers. 
Maaibalken en cirkelmaaiers zijn vrij storingsgevoelig voor schade door stenen of afval in de berm, 
slagmaaiers zijn robuustere toestellen (Zwaenepoel, 1998).  
 
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 (foto 85-86) en vormen een tolereerbaar 
alternatief op voorwaarde dat de klepels steeds voldoende scherp zijn en dat preferentieel bij droog 
weer wordt gewerkt. 
 
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 (Sykora et al., 1993).  
 
De best werkbare maaihoogte is 5 cm (Zwaenepoel, 1998). Te diep maaien zorgt voor ernstige 
schade aan de planten. Tevens kan de vegetatie volledig worden vernield waardoor de vestiging en 
ontwikkeling van niet gewenste pioniersoorten (o.a. Akkerdistel) wordt gestimuleerd. 
 

6.4.4.2 Extensieve begrazing 

Een extensieve begrazing houdt in dat begrazing gebeurt met lage veedichtheden zonder 
bemesting, zonder gebruik van pesticiden en zonder het scheuren van het grasland.  
 
Als gevolg van een extensief uitgevoerd begrazingsbeheer zullen de bermen evolueren naar 
soortenrijkere gemeenschappen. Extensieve begrazing zorgt ervoor dat productieve plantensoorten 
minder dominant worden en andere plantensoorten in staat zijn om te groeien (Hendriks et al., 
1985). Begrazing zorgt bovendien voor een grote structuurvariatie doordat een mozaïek ontstaat 
van kort begraasde delen, hogere ruigere plekken en struwelen. Een mozaïek van struweel en 
kruidachtige vegetaties vormt een belangrijke ecologische meerwaarde (vooral naar fauna, Bekker 
& de Vries, 1992).  
 
Een vorm van begrazing is standbegrazing waarbij de dieren een afgerasterd oppervlak begrazen. 
Er kan onderscheid worden gemaakt in jaarrondbegrazing of seizoensbegrazing. Bij 
jaarrondbegrazing begrazen de dieren zowel gedurende de zomer als de winter het terrein. Bij een 
seizoensbegrazing wordt de vegetatie gedurende het groeiseizoen begraasd waardoor de vegetatie 
kort de winter ingaat. 
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Gezien de relatief beperkte oppervlakte van de bermen van het Afleidingskanaal van de Leie is 
seizoensbegrazing te verkiezen boven jaarrondbegrazing. Standbegrazing gebeurt langs het 
Afleidingskanaal van de Leie momenteel lokaal op de middenberm vanaf Strobrug tot de 
uitwatering te Zeebrugge en op de linkeroever aan de landzijde (vooral te Maldegem). Er wordt 
begraasd met schapen, runderen, jongvee, pony’s en paarden. 
 
In de aanvangsfase vereist standbegrazing ingrijpende financiële en materiële middelen (plaatsen 
van afrastering en veeroosters, voorzien van drinkwater). De kosten verbonden met het maaien, 
het afvoeren van het maaisel en de verwerkingskosten voor compostering, zijn niet van toepassing 
bij begrazing. Op termijn is begrazingsbeheer dan ook een goedkopere beheervorm. Via een 
begrazingsbeheer kan het gehele terrein worden beheerd wat in veel gevallen via een mechanisch 
beheer niet mogelijk is. 
 
Hierna worden enkele praktische aanbevelingen geformuleerd: 
 In de literatuur (Vanallemeersch & Zwaenepoel, 1996; Hazebroek & Sprangers, 2002) worden 

enkele cijfers gegeven over de dichtheden aan begrazers voor een extensieve begrazing van 
kanaalbermen: 10-15 schapen, 3 jonge runderen of 1 GVE per ha gedurende het gehele 
groeiseizoen. Een aanpassing van de dichtheden naargelang de voedselrijkdom van de te 
begrazen berm dient echter proefondervindelijk te gebeuren. 

 Begrazing met runderen is alleen goed mogelijk bij niet te steile dijktaluds. Bij steile taluds, met 
een hellingshoek van 1:3 of steiler, ontstaat er al snel schade aan de vegetatie door het stuk 
trappen van de zode (Hazebroek & Sprangers, 2002). Het inzetten van jongvee (tot 18 
maanden oud) kan aan deze negatieve gevolgen gedeeltelijk verhelpen (Vanallemeersch & 
Zwaenepoel, 1996). Bij langdurende regenperiodes is de zode extra gevoelig aan betreding 
waardoor runderen ernstige schade kunnen toebrengen aan de bermvegetatie.  

 De intensiteit van seizoensbegrazing moet zodanig zijn dat de vegetatie kort de winter ingaat. 
De begrazingsperiode loopt meestal van mei/juni tot en met oktober.  

 Het bijvoederen van de begrazers is niet wenselijk vermits hierdoor extra voedingsstoffen in de 
bodem terecht komen waardoor productieve grassen gaan domineren. 

 
Een alternatieve vorm van standbegrazing is een periodieke begrazing afgewisseld met perioden 
van rust om de vegetatie te laten herstellen en tot bloei en zaadvorming te laten komen (roterende 
schokbegrazing). Dergelijk beheer kan worden bekomen door het afgerasterd terrein in 
verschillende compartimenten te verdelen of via verplaatsbare veerasters. Op deze wijze kunnen 
de begrazers in verschillende delen van de berm worden geplaatst naargelang de behoefte. 
Begrazing gebeurt hier 2 tot 3 keer gedurende een periode van 2-4 weken (tot alles is afgegeten) 
gevolgd door 4-8 weken rust (Vanallemeersch & Zwaenepoel, 1996; Slabbaert et al., 2001). Een 
dergelijk schokbeheer benadert de vroegere beheervorm van een rondtrekkende herder met 
schaapskudde.  
 
Dichtheden voor schokbegrazing kunnen worden teruggevonden in de literatuur (Vanallemeersch & 
Zwaenepoel, 1996; Hazebroek & Sprangers, 2002): 35-40 schapen of 8-10 jonge runderen per ha 
in 3 begrazingseenheden gedurende telkens 2-4 weken, onderbroken door 4-8 weken rust. Een 
aanpassing van de dichtheden naargelang de voedselrijkdom van de te begrazen berm dient echter 
proefondervindelijk te gebeuren. 
 

6.4.4.3 Nietsdoen-beheer 

Deze beheervorm omvat het ongemoeid laten van de vegetatie. Wanneer bermen reeds geruime 
tijd werden beheerd zal een nietsdoen-beheer leiden tot een vermindering van de soortenrijkdom 
(Melman et al., 1990). Productieve soorten zullen gaan domineren, door een toenemend strooisel- 
en humusgehalte, waardoor andere soorten in de verdrukking raken. Dit betekent niet dat deze 
beheervorm moet worden afgewezen. Sommige bermen met een bos- of struikvegetatie hebben 
baat bij een nietsdoen-beheer. Ook om structuurvariatie in bermen te verwezenlijken kan het 
lokaal toepassen van deze beheervorm te verantwoorden zijn.  
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6.5 Vervanging bomenrijen 

Het hier voorgesteld plan voor de vervanging van de bomenrijen houdt geen rekening met het feit 
dat enkele bermtrajecten als bos (volgens bosdecreet) kunnen worden beschouwd (zie 6.7). Indien 
de regels van het bosdecreet gelden worden immers bijkomende eisen gesteld, zoals naar het 
percentage inheemse boomsoorten en betreffende ongelijkjarigheid. 
 

6.5.1 Noodzaak van verjonging 

Door vallende takken kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor wandelaars, fietsers of 
gemotoriseerd verkeer. Het incidenteel kappen en vervangen met jonge bomen is geen optie. Door 
lichtgebrek kunnen de nieuwe bomen moeilijk opgroeien en er ontstaan grote verschillen in de 
hoogte en leeftijd van de bomen. Een algemene verjonging is wenselijk. 
 

6.5.2 Uitgangspunten  

 
De bomenrijen langs het Afleidingskanaal van de Leie worden landschappelijk sterk gewaardeerd 
door de homogeniteit, massaliteit en monumentaliteit. 
 
Bij de vervanging van de bomenrijen gaat de voorkeur uit naar inheemse soorten of 
cultuurhistorisch belangrijke populiervariëteiten (kromstammige euramericana-variëteiten). Vooral 
bij traditionele cultuurlandschappen verdienen de oude populiervariëteiten heraanplant. 
 
Om het homogene karakter van de bomenrijen langs het Afleidingskanaal van de Leie te 
bestendigen is het van belang om eenzelfde soort aan te planten per traject en ernaar te streven 
om, per traject, gelijktijdig de linker- en rechteroever (telkens zowel aan de water- en landzijde) te 
vervangen. 
 
Door gefaseerd de bomenrijen te vervangen wordt de verjonging gesplitst in de tijd. Hierdoor 
wordt de landschappelijke verstoring beperkt. Door het gefaseerd vervangen ontstaat een 
evenwichtige spreiding van leeftijd van de bomenrijen over de verschillende bermtrajecten. 
Hierdoor zal de landschappelijke storing worden gereduceerd bij toekomstige vervangingen.  
 
Door lange aanliggende bermtrajecten niet na elkaar te vervangen wordt de landschappelijke 
impact beperkt.  
 
Door het aanwenden van een hoge bedrijfstijd kan de monumentaliteit van de oude bomen tot zijn 
recht komen. De bedrijfstijd zal afhankelijk zijn van de vitaliteit en conditie van de bomen per 
traject. 
 
Het vervangen dient best te gebeuren over voldoende lange trajecten. Er wordt voorgesteld om de 
verjonging uit te voeren van brug tot brug. 
 
De bomen worden aangeplant met 10 m plantafstand. Er is dus 10 m tussen de verschillende 
bomen van 1 rij en 10 m als tussenruimte tussen de verschillende rijen. Door de tussenafstand is 
de ontwikkeling van een brede en stabiele kroon mogelijk. 
 
Door een afwisseling in soorten of variëteiten wordt de windgevoeligheid en de impact van ziektes 
beperkt.  
 
Lokaal zijn waardevolle struwelen ontwikkeld als ondergroei tussen de bomenrijen, zoals aan de 
landzijde van de linkeroever tussen Strobrug en Dudzelebrug. Het is wenselijk om de houtige 
begroeiing zoveel mogelijk te sparen bij de vervanging van de lijnaanplantingen. Vooral aan de 
randzone komen belangrijke ecologische waarden voor. Houtige begroeiing welke niet kunnen 
worden gespaard worden best, korte tijd voor de velling, afgezet.  
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De vervanging van bomenrijen op bermen met gemotoriseerd verkeer heeft een hoge prioriteit. De 
vervanging op de middenberm (tussen Afleidingskanaal van de Leie en Leopoldkanaal) en op 
onverharde of half-verharde jaagpaden (vnl. de rechteroever tussen Durmen en Strobrug) heeft 
een lage prioriteit.  
 
Het is wenselijk om uitheemse soorten met hinderlijke worteluitlopers op termijn te vervangen. 
 

6.5.3 Voorstel vervanging 

Rekening houdend met de uitgangspunten wordt hier een voorstel van vervanging gegeven voor de 
bomenrijen tussen Deinze en Zeebrugge (tabel 38). Een uitwerking van de meest prioritaire 
trajecten is hieronder weergegeven en wordt aangeduid op kaart 37.  
 
2009-2010 
linkeroever Merendreebrug – Schipdonkbrug (weg met gemotoriseerd verkeer; reeds in een bestek 
opgenomen) 
 
2010-2015 
linkeroever Sifonbrug – Oostkerkebrug 
mogelijk randvoorwaarde: bosbeheerplan 
 
linker- en rechteroever Nevelebrug – E40 
 
linkeroever spoorovergang Landegem – Merendreebrug 
 
2015-2020 
linkeroever Oostkerkebrug – Dudzelebrug 
mogelijk randvoorwaarde: bosbeheerplan 
 
linkeroever Molentjesbrug – Platheulebrug 
mogelijk randvoorwaarde: bosbeheerplan 
 
linkeroever E40 – Landegembrug (weg met gemotoriseerd verkeer) 
 
2020-2025 
linkeroever Platheulebrug – Sifonbrug 
mogelijk randvoorwaarde: bosbeheerplan 
 
linkeroever Leestjesbrug – Jacksenbrug 
mogelijk randvoorwaarde: bosbeheerplan 
 
2025-2030 
linkeroever Jacksenbrug – 350 m stroomopwaarts Molentjesbrug 
mogelijk randvoorwaarde: bosbeheerplan 
 
linkeroever Celiebrug – Strobrug 
 
rechteroever 1000 m stroomafwaarts Celiebrug – Strobrug 
 
2030-2035 
linkeroever Strobrug – Leestjesbrug 
 
linker- en rechteroever N49 – Celiebrug 
 
linker- en rechteroever 400 m stroomafwaarts Balgerhoekebrug – N49  
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Tabel 38.  Voorstel van timing voor de vervanging van de bomenrijen langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en Zeebrugge. 

Linkeroever Rechteroever 
Locatie Periode van vervanging  Locatie Periode van vervanging  
Zwaaikom Deinze - Vaartbrug 2080-2100 voor vervanging 

Zomerlinde 
Zwaaikom Deinze - Vaartbrug - 

Vaartbrug - Krommebrug - Vaartbrug - Krommebrug - 
Krommebrug – fietsbrug Nevele 2080-2100 Krommebrug – fietsbrug Nevele 2080-2100 
Fietsbrug Nevele - Nevelebrug 2080-2100 Fietsbrug Nevele - Nevelebrug 2080-2100 
Nevelebrug – E40 2010-2015 voor vervanging Wilgen  

2080-2100 voor vervanging 
Zomerlinde  

Nevelebrug – E40 2010-2015 

E40 - Landegembrug 2015-2020 
 

E40 - Landegembrug 2030-2050 voor vervanging 
Kaukasische vleugelnoot  
2080-2100 voor vervanging 
Okkernoot  

Landegembrug – spoorovergang 
Landegembrug 

2030-2050 
 

Landegembrug – spoorovergang 
Landegembrug 

2030-2050 voor vervanging 
Kaukasische vleugelnoot  
2080-2100 voor vervanging 
Okkernoot 

spoorovergang Landegembrug - 
Merendreebrug 

2010-2015 
 

spoorovergang Landegembrug - 
Merendreebrug 

vanaf 2100  
 

Merendreebrug - Schipdonkbrug in bestek opgenomen  Merendreebrug - Schipdonkbrug vanaf 2100  
 

Schipdonkbrug - Durmen - Schipdonkbrug - Durmen vanaf 2100  
 

Durmen – Duivekeetbrug vanaf 2100  
 

Durmen – Duivekeetbrug 2030-2050 
 

Duivekeetbrug - Lindekesbrug  vanaf 2100  
 

Duivekeetbrug - Lindekesbrug  2030-2050 
 

Lindekesbrug - Daelmenbrug  vanaf 2100  
 

Lindekesbrug - Daelmenbrug 2030-2050 
 

Daelmenbrug – Stoktevijverbrug vanaf 2100  
 

Daelmenbrug - Stoktevijverbrug  2030-2050 
 

Stoktevijverbrug - Oostwinkelbrug  2050-2070 Stoktevijverbrug - Oostwinkelbrug  2030-2050 
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Oostwinkelbrug - Veldekesbrug 2050-2070 

 
Oostwinkelbrug - Veldekesbrug  - 

Veldekesbrug – Eeklose Vaart 2050-2070 
 
 

Veldekesbrug – Eeklose Vaart  
 

2050-2070 
 

Eeklose Vaart - Raverschootbrug 2050-2070 
 

Eeklose Vaart - Raverschootbrug 2030-2050 
 

Raverschootbrug - brug N9 2050-2070 
 

Raverschootbrug – brug N9 2030-2050 
 

Brug N9 - Balgeroekebrug - Brug N9 – Balgeroekebrug 2050-2070 
 

Balgeroekebrug - brug N49 2030-2035 voor deel tussen 400 m 
stroomafwaarts Balgerhoekebrug en 
N49  
2050-2070 voor deel tussen 
Balgeroekebrug en 400 m 
stroomafwaarts Balgerhoekebrug 

Balgeroekebrug – brug N49 2030-2035 voor deel tussen 400 m 
stroomafwaarts Balgerhoekebrug en 
N49  
2050-2070 voor deel tussen 
Balgeroekebrug en 400 m 
stroomafwaarts Balgerhoekebrug 

Brug N49 - Celiebrug 2030-2035 
 

Brug N49 - Celiebrug 2030-2035 
 

Celiebrug - Rapenbrug 
 

2025-2030 
 

Celiebrug - Rapenbrug  2050-2070 voor vervanging Grauwe 
abeel  
2025-2030 voor vervanging 
Populier  
 

Rapenbrug - Strobrug 
 

2025-2030 
 

Rapenbrug - Strobrug  
 

2025-2030 
 

Strobrug - Leestjesbrug 
 

2030-2035 
 

Strobrug - Leestjesbrug  
 

2030-2050 
 

Leestjesbrug - Jacksenbrug 
 

2020-2025 
 

Leestjesbrug - Jacksenbrug 
 

2030-2050 
 

Jacksenbrug - Molentjesbrug 
 

2025-2030 voor deel tussen 
Jacksenbrug en 350 m 
stroomopwaarts Molentjesbrug 
2050-2070 voor deel tussen 350 m 
stroomopwaarts Molentjesbrug en 
Molentjesbrug 

Jacksenbrug - Molentjesbrug 
 

2030-2050 
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Molentjesbrug - Platheulebrug 
 

2015-2020 
 

Molentjesbrug - Platheulebrug 
 

2030-2050 
 

Platheulebrug - Sifonbrug 
 

2020-2025 
 

Platheulebrug - Sifonbrug 
 

2030-2050 
 

Sifonbrug - Oostkerkebrug 
 

2010-2015 
 

Sifonbrug - Oostkerkebrug 
 

2030-2050 
 

Oostkerkebrug - Dudzelebrug 
 

2015-2020 
 

Oostkerkebrug - Dudzelebrug 
 

2030-2050 
 

Dudzelebrug - Ramskapellebrug 
 

2050-2070 voor vervanging Grauwe 
abeel  
2030-2050 voor vervanging 
Populier 

Dudzelebrug - Ramskapellebrug 
 

2050-2070 voor vervanging Grauwe 
abeel  
2030-2050 voor vervanging 
Populier  

Ramskapellebrug - spoorovergang 
Zeebrugge 
 

2050-2070 Ramskapellebrug - Spoorovergang 
Zeebrugge 
 

2050-2070 

Spoorovergang Zeebrugge – 
inkokering 

- Spoorovergang Zeebrugge -  
inkokering 

- 
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6.5.4 Gebruik van verschillende populiervariëteiten en andere boomsoorten als 
bomenrij 

Variëteiten van Canadapopulier werden vanaf de 18de eeuw aangewend in opgaande bomenrijen 
(Zwaenepoel, 2005). Vanaf de 19de eeuw vormen ze de meest populaire opgaande boomsoort 
(Tack & Hermy, 1997). Oude populiervariëteiten werden de laatste decennia in snel tempo 
vervangen door Unal-klonen of nog recentere klonen. De laatste jaren is er echter terug een 
herwaardering van bepaalde oude variëteiten. Niet alleen uit landschappelijke hoek maar ook door 
de vaststelling dat oude klonen niet ziektegevoeliger zijn dan moderne klonen. Zo werden recent 
Robusta’s en Marilandica’s aangeplant bij vervangingen van bomenrijen langs het Leopoldkanaal. 
 
In de streek rond Damme zijn verschillende oude populiervariëteiten bewaard gebleven in het 
landschap. Aan de Damse Vaart groeien in hoofdzaak de variëteit Marilandica, die er werden 
aangeplant in 1922-1923. Tevens komen enkele exemplaren voor van de alleroudste variëteit 
Serotina (aangeplant in vooral 1948 en 1970) en van de Blauwe van Exaarde (gedeeltekijk oude 
aanplanten en gedeeltelijk aanplantingen van zo’n dertigtal jaar oud). Verspreid komen Robusta’s 
(geplant in 1948-1984), Ghoy (geplant in 1979-1985) en Ogy (geplant in 1987) voor (Van Slycken 
& Steenackers, 1990). Eind jaren ’90 werden tussen Brugge en Damme Marilandica gelabelde 
populieren aangeplant. De bladmorfologie duidt eerder op Regenerata. Op de Krinkeldijk te 
Oostkerke staan vooral Marilandica en enkele Serotina’s. Op de Pijpeweg (Damme) komen zo’n 160 
Marilandica’s voor van een goede 50 jaar oud. De Regenerata-variëteit is aangetroffen langs het 
Kanaal Gent-Brugge, in het Beverhoutsveld en aan de Brugse Vesten (Zwaenepoel, 2005). 
 
Andere oude populierklonen zoals Brabantica en Gelrica werden weinig gebruikt in Vlaanderen door 
de gevoeligheid aan kanker of aan het verrotten van de stambasis (Zwaenepoel, 2005). Tardif de 
Champagne is ook een oude variëteit maar hiermee ontbreken ervaringen in poldergebieden (Van 
Slycken & Steenackers, 1990). 
 
Zwaenepoel (2005) en Zwaenepoel (2002) concluderen dat de variëteiten Serotina, Marilandica, 
Regenerata en Blauwe van Exaarde van belang zijn als traditioneel landschapselement van 18de-
eeuwse tot 20ste-eeuwse landschappen. Enkele kenmerken van de verschillende populiervariëteiten 
zijn terug te vinden in bijlage 3. Gezien de variëteit Regenerata kankergevoelig is zijn de 
variëteiten Serotina, Marilandica en Blauwe van Exaarde te prefereren voor de aanplant in 
bomenrijen. 
 
Grauwe abeel was vroeger (vooral in de 18de eeuw) een vrij populaire boomsoort langs wegen, 
dreven, voetwegels, straten en beken (Zwaenepoel, 2005; Tack & Hermy, 1997). Momenteel zijn 
rijen van Grauwe abeel zeldzaam. Grauwe abeel is te beschouwen als een typisch cultuurhistorisch 
relict. Grauwe abeel vormt worteluitlopers die hinderend kunnen zijn voor de kruidige vegetatie of 
aanpalende gronden. 
 
Iepen waren tot de 18de eeuw dominant als opgaande boom in het landschap. Het hoogtepunt van 
de aanplantingen situeerde zich in de 16de eeuw. Momenteel is Iep door de iepenziekte quasi 
volledig uit het landschap verdwenen.  
 
Es was vroeger vooral populair in houtkanten en hakhoutbosjes doordat allerlei gebruiksmateriaal 
geen volwassen bomen vereisen. Es is als laanboom nooit algemeen geweest. In de polders hadden 
essenrijen een groter belang als laanboom.   
 
Eik is al eeuwenlang een populaire dreefboom langs wegen en werd aangeplant bij kasteeldreven, 
bij toegangsdreven naar kerkhoven of boerderijen of bij dreven in recente 
ontginningslandschappen. Wind en brakke bodems zorgden voor een beperkte verspreiding in de 
kuststreek. 
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Beuk als bomenrij wordt aangewend langs historische oude wegen, langs kasteeldreven, langs 
toegangsdreven naar kerkhoven, langs dreven in bossen en langs dreven in recente 
ontginningslandschappen. Beuk heeft een duidelijk kustmijdend karakter. 
 
Wilgensoorten en els zijn eerder typische soorten voor perceelsranden. Wilgen werden echter in de 
eerste decennia van de 19de eeuw massaal aangeplant als bomenrij voor de klompennijverheid 
(Tack & Hermy, 1997).  
 
Linde werd vroeger niet aangewend als laanboom maar is een typische kerk en kerkhofbegeleider 
en een kenmerkende soort voor toegangsdreven van kastelen en boerderijen. 
 
Fruitbomen zoals Okkernoot, Zoete kers, Appel, Pruim en Peer werden soms ook in lijnverband 
aangeplant in opgaande bomenrijen (Zwaenepoel, 2005; Tack & Hermy, 1997). 
 
Vanaf de 19de eeuw werden nieuwe soorten aangewend als bomenrij voor wegen: Tamme kastanje, 
Paardenkastanje, Gewone esdoorn, Gewone robinia, Plataan en Amerikaanse eik. 
 

6.5.5 Voorstel keuze van boomsoorten 

Er wordt voorgesteld om de keuze van boomsoorten te laten verschillen in 3 zones. Deze zones 
weerspiegelen verschillende landschapstypes. Via een verandering in soortensamenstelling van de 
bomenrijen kunnen de landschapstypes worden geaccentueerd. 
 
Het uiteindelijk voorstel van boomsoorten per zone is het resultaat van overleg met mensen van de 
stuurgroep en in bijzonder met mensen van het ANB en ARO. 
 
zone 1: Deinze - Durmen 
 
Het kanaal ligt hier in een valleisysteem waarbij de bodem voornamelijk bestaat uit zandleem.  
 
Als prioritaire soort wordt Es voorgesteld. Es heeft immers een voorkeur voor lemige tot kleiige 
bodems. Tevens werden in deze zone reeds essenrijen aangeplant bij vroegere vervangingen van 
de bomenrijen.  
 
Voorgestelde boomsoorten bij vervangingen: 

prioritaire soort 
Es 

 
overige soorten 

Zomereik 
Canadapopulier (oude variëteiten) 
Schietwilg 

 
zone 2: Durmen - Leestjesbrug  
  
Het kanaal ligt in deze zone in de zandstreek waar vooral zandige tot lemig zandige bodems 
voorkomen.  
 
Als prioritaire soort wordt Zomereik voorgesteld. Bij recente vervangingen werd reeds Zomereik 
aangewend.  
 
Voorgestelde boomsoorten bij vervangingen: 

prioritaire soort 
Zomereik 

 
overige soorten 

Es 
Canadapopulier (oude variëteiten) 
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zone 3: Leestjesbrug - inkokering te Zeebrugge 
 
Stroomafwaarts Leestjesbrug ligt het Afleidingskanaal van de Leie in poldergebied. 
 
Gezien het landschappelijk belang van dit gebied en het voorkomen van oude populiervariëteiten in 
de omgeving (o.a. Damse Vaart) wordt, prioritair, een vervanging met oude populiervariëteiten 
voorgesteld. Een overweging van de populiervariëteiten kan gebeuren op basis van de kenmerken 
opgelijst in bijlage 3. 
 
Es had vroeger in de polderstreek een vrij belangrijk aandeel als laanboom. Langs het 
Leopoldkanaal werd vrij recent Es aangeplant stroomafwaarts de spoorwegovergang te Zeebrugge.  
 
Tussen Dudzelebrug en de inkokering te Zeebrugge staan op een drietal plaatsen bomenrijen van 
relatief jonge Grauwe abeel. Het aanwenden van Grauwe abeel dient weloverwogen te gebeuren 
vermits wortelopslag kan optreden die aanpalende eigendommen kan bereiken.  
 
Voorgestelde boomsoorten bij vervangingen: 

prioritaire soort 
Canadapopulier (oude variëteiten) 

 
overige soorten 

Es 
Zomereik 
Grauwe abeel 

 

6.5.6 Plantmateriaal 

De oude populiervariëteiten staan op de lijst van erkend bosbouwkundig uitgangsmateriaal in 
Vlaanderen. Dit uitgangsmateriaal wordt door het INBO beheerd. Met uitzondering van de variëteit 
Regenerata kunnen stekken van oude populiervariëteiten worden bekomen via het INBO. 
 
Vermits de oude populiervariëteiten dikwijls slechts beperkt worden aangeboden door 
boomkwekerijen zal, in het kader van lijnvervangingen, een opkweek noodzakelijk zijn. Het is dan 
ook wenselijk om een paar jaar voor de lijnvervanging een bestek uit te schrijven zodat er tijd is 
om voldoende en goed ontwikkeld plantmateriaal te hebben. Het plantmateriaal is immers best 2-3 
jaar oud met een goed ontwikkeld wortelstelsel en met optimale verhouding tussen het 
wortelstelsel en de overige plantendelen (Van Slycken & Steenackers, 1990). Plantgoed van 
Zomereik heeft best een stamomtrek van 14-16 cm bereikt (mondelinge mededeling Steven 
Laureys). 
 
Het is wenselijk om het plantgoed steeds kritisch te controleren. Enkele vereisten omvatten (ANB, 
2008): 
 rechte, stevige stam zonder beschadigingen of kneuzingen, 
 de stam heeft geen dubbele topscheut, 
 er zijn geen verse snoeiwonden en de oude snoeiwonden zijn maximaal 2-3 cm in diameter, 
 de zijtakken zijn regelmatig verdeeld rond de stam en over de kroon, 
 de lengte tussen de wortelhals en de helft van de topscheut is maximaal 30x de stamomtrek, 
 naarmate hoger in de kroon moet de takdikte afnemen, 
 voldoende vertakt wortelgestel met regelmatig gespreide doorlopende hoofdwortels, 
 de wortels hebben geen knikken scherper dan 90°, 
 het wortelgestel is niet uitgedroogd. 
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6.5.7 Nazorg 

De nazorg van de aanplantingen spitst zich voornamelijk toe op snoei, wondbehandeling, het 
herkennen en bestrijden van ziektes en het verwijderen van dood hout.  
 
Begeleidingssnoei is nodig wanneer bomen een takvrije stam moeten hebben. Door 
begeleidingssnoei wordt een rechte, fout- en takvrije stam en een evenwichtige kroon bekomen. 
Om dit te bereiken worden de laagste takken en alle probleemtakken weggesnoeid tijdens 
regelmatig terugkerende snoeibeurten. Eenmaal de vereiste takvrije stamlengte bereikt is, houdt 
de begeleidingssnoei op en vermindert de hoeveelheid snoeiwerk aanzienlijk. Begeleidingssnoei 
gebeurt best tijdig. Bij een goed onderhouden boom hebben de snoeiwonden maximaal een 
doorsnede van zo’n 10 cm. 
 
Langs de jaagpaden is een vrije doorrijhoogte nodig voor fietsers, maaimachines en, lokaal, 
gemotoriseerd verkeer. De vrije doorrijhoogte is niet gelijk aan de lengte van de takvrije stam. Bij 
oudere bomen hangen de lage takken vaak enkele meters door. De mate waarin dit gebeurt, is 
afhankelijk van de boomsoort: bij Linde en Populier hangen de lage takken sterk door. De takvrije 
stam moet daarom minstens 2-3 m groter zijn dan de vereiste vrije doorrijhoogte. Als geen 
rekening wordt gehouden met de vrije doorrijhoogte, zullen op latere leeftijd nog dikke takken 
moeten weggehaald worden en zullen de snoeikosten sterk oplopen (ANB, 2008). Uit historisch-
ecologisch onderzoek blijkt dat de bomenrijen vroeger hoog werden opgesnoeid waardoor de 
kruidvegetaties een beperkte negatieve invloed ondervond van beschaduwing of voedselaanrijking 
via bladstrooisel (Jacobs, 2004). 
 
Begeleidingssnoei vindt best een eerste keer plaats 2 tot 3 jaar na de aanplanting, nadien om de 2 
jaar. Per snoeibeurt wordt nooit meer dan 20% van het bladvolume weggenomen, bij bomen die 
niet in optimale conditie zijn nog minder (ANB, 2008). Zeker de oude populiervariëteit Marilandica 
vergt vanaf de jeugd een deskundig snoeiwerk. Augustus - september is een goede periode voor 
begeleidingssnoei. 
 
Voor bomen langs jaagpaden met verkeer wordt een takvrije stam van 7-8 m voorgesteld, voor 
bomen langs een fiets- of voetpad minstens 4-5 m.  
 
Eenmaal de takvrije stamlengte is bereikt is onderhoudssnoei nodig waarbij dode, zieke, 
beschadigde, hinderende en foutstandige takken en waterloten worden verwijderd. 
Onderhoudssnoei gebeurt best eens om de 5 -10 jaar. 

 
Voor de nazorg zijn er voordelen verbonden om te werken met aannemers die het certificaat van 
boomverzorging (European Tree Worker) bezitten. Hierdoor gebeurt het snoeien met inzicht. 
Vooral het opsnoeien van jonge bomen tijdens de eerste jaren is cruciaal zodat de bomen goed 
kunnen uitgroeien. Door deskundig snoeien zijn ook voordelen verbonden op het vlak van 
veiligheid. Bovendien kunnen ziektes en plagen vakkundig worden bestreden en/of beheerst. 
 
Maaischade aan de bomen tijdens het maaien van de omliggende kruidvegetatie dient te worden 
vermeden. Regelmatig herhalende schade legt een zware hypotheek op de mogelijke 
levensverwachting van de bomen, bovendien dienen sterk beschadigde bomen vroegtijdig te 
worden geveld in verband met de verkeersveiligheid. Maaischade kan beperkt worden door een 
afgestemde werkwijze, door een aangepaste machines of door het plaatsen van paaltjes (Van 
Slycken & Steenackers, 1990). 
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6.6 Beheer van struwelen 

Omwille van de ecologische meerwaarde is er het streven naar een behoud van de struwelen in de 
bermen van het Afleidingskanaal van de Leie. Tussen Durmen en Zeebrugge is het behoud of de 
verdere ontwikkeling van struwelen in het bijzonder wenselijk voor enkele prioritaire 
bermtrajecten: 
 de struwelen (met veel Gladde iep) in de berm (linkeroever) aan de landzijde tussen 

Jacksenbrug en Dudzelebrug (foto 42-43) en  
 de mozaïek van struweel (vooral Eénstijlige meidoorn) en kruidvegetatie op de berm 

(linkeroever) aan de landzijde tussen de uitmonding van de Ede en Jacksenbrug (foto 8, 44-45, 
77-78). 

 
Het is wenselijk om de houtige begroeiing zoveel mogelijk te sparen op de linkeroever (landzijde) 
tussen Strobrug en Dudzelebrug wanneer de bomenrijen worden vervangen. Vooral aan de 
randzone (overgang met de aanliggende gronden) komen belangrijke ecologische waarden voor. 
Ook oude exemplaren van traaggroeiende soorten (Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, Rozen, Gladde 
iep) worden best gespaard. Houtige begroeiing welke niet kunnen worden gespaard worden best, 
korte tijd voor de velling, afgezet. 
 
Op enkele locaties komen struwelen voor langs de waterlijn en kan er een conflict optreden met de 
scheepvaart, meerbepaald op de rechteroever tussen Krommebrug en de fietsbrug te Nevele (foto 
39) en op de rechteroever tussen Merendreebrug en Schipdonkbrug. Hier worden de struwelen 
periodiek (om de 5 jaar) en gefaseerd afgezet in stroken van 500 m. Dit beheer werd tevens 
voorgesteld voor de linkeroever van het kanaal Gent-Brugge tussen Bierstal- en Durmenbrug 
(vergadering ANB, W&Z en INBO d.d. 4 december 2007). 
 
Wanneer struwelen worden afgezet zijn volgende maatregelen aangewezen: 
 Het is wenselijk om de struwelen af te zagen zodat een gladde wond ontstaat. Het gebruik van 

pneumatische knipscharen beschadigen stronken sterk zodat kans op inrotting bestaat (foto 
109-110).  

 Het beheer en onderhoud van de struwelen dient te gebeuren buiten het broedseizoen (maart-
juli), vermits anders verstoring en vernieling van vogelnesten plaatsvindt.  

 De struwelen worden best periodiek (bv. om de 4-5 jaar) en gefaseerd afgezet in stroken. 
 Het hout wordt best ter plaatse verhakseld en afgevoerd. Het hakselhout laten liggen 

veroorzaakt immers teveel verruiging van de vegetatie. 
 Ecologisch waardevolle of traaggroeiende struwelen (Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, Rozen, 

Gladde iep) worden zoveel mogelijk ongemoeid gelaten. 
 

6.7 Bosbeheerplan 

Sommige bermtrajecten aan de linkeroever (landzijde) tussen Strobrug en Ramskapellebrug 
kunnen worden beschouwd als bos volgens het bosdecreet (ANB-richtlijn 2006/01; bermen met 3 
of meer bomenrijen; zie ook tabel 39 en kaart 38). Hiervoor is mogelijk een bosbeheerplan 
wenselijk. Openbare besturen dienen een uitgebreid bosbeheerplan op te stellen. 
 
De concrete uitwerking van het bosbeheerplan is nog onduidelijk. Tevens wordt best rekening 
gehouden met het project Seine-Schelde West en met de landschappelijke belangen.  
 
 





•
•
•
•
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6.11 Onverharde en half-verharde jaagpaden 

Het is wenselijk om de onverharde of half-verharde jaagpaden langs het Afleidingskanaal van de 
Leie zo maximaal mogelijk te behouden. Onverharde of half-verharde jaagpaden hebben immers 
een ecologische meerwaarde en vormen een troef voor natuurgerichte wandelrecreatie. 
 
Beschadiging van onverharde jaagpaden door landbouwtransport kunnen worden gereduceerd door 
gebruik te maken van “zachte” wegverhardingen. Een voorbeeld, toegepast bij bermen van het 
Leopoldkanaal, is het aanbrengen van een gewapende fundering (honingraatsysteem) waarna het 
geheel wordt afgewerkt met de uitgegraven streekeigen aarde en eventueel heringezaaid 
(Vandevoorde & Decleer, 2000). 
 

6.12  Inrichten van brede oeverzones 

Ondiepe luwe zones zijn ecologisch interessant doordat oevervegetaties kunnen ontwikkelen.  
Op de zich onderwater bevindende delen van oeverplanten kunnen allerlei epifyten groeien die een 
voedselbron vormen voor allerlei dieren. Voor vissoorten hebben vegetatierijke oevers een belang 
als paai-, rust- en foerageergelegenheid. Tevens zijn verschillende soorten vogels gebonden aan 
oevervegetatie (bv. verschillende soorten die broeden in Riet). 
 
Inhammen in de oever of minder gebruikte zwaaikommen kunnen worden ingericht als oeverzone. 
Belangrijkste maatregelen die best worden genomen zijn (CUR, 2000a):  
 het creëren van een flauw talud zodat een geleidelijke overgang van nat naar droog ontstaat,  
 bij golfwerking is het plaatsen van een vooroever wenselijk zodat oevervegetatie kansen krijgt 

om zich te vestigen, 
 het voorzien van openingen in de vooroever zodat vissen de oeverzone kunnen bereiken. 

 
De zwaaikom te Deinze (t.h.v. Noorderwal; foto 41) is niet meer functioneel, en half dichtgeslibd. 
Wanneer oevervegetatie hier abundanter kan ontwikkelen ontstaat aldus een heel scala aan 
vegetatietypes samen met de momenteel reeds ontwikkelde struweelvegetatie. Het is wenselijk om 
de processen (golfwerking, sedimentatie,…) na te gaan waarom zich momenteel slechts beperkt 
oevervegetatie kan vestigen. 
 
Andere locaties langs het Afleidingskanaal van de Leie waar taluds minder flauw kunnen worden 
ingericht zijn de doodlopende zijtakken t.h.v. Durmen en de verbrede zone stroomafwaarts 
Dudzelebrug. 
 
In de buurt van een kanaal liggende (gecreëerde) waterplassen kunnen interessant zijn als 
vispaaiplaatsen of als refugium voor water- en oeverplanten (Willby & Eaton, 1996). Door het 
aanleggen van open verbindingen met het kanaal kunnen de vissen de waterplas bereiken. 
Belangrijke voorwaarde is dat beide wateren een vergelijkbare waterkwaliteit hebben. Momenteel 
ligt 1 waterplas in de directe omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie, namelijk 
Merendreeput. Door het verschil in waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit is een aantakking hier 
momenteel niet wenselijk. 
 

6.13 Exoten 

Het terugdringen of uitroeien van exoten vraagt een specifiek beheer per soort. Hieronder worden 
enkele beheermaatregelen voorgesteld tegen Japanse duizendknoop, Grote waternavel en enkele 
houtige exoten (voor het Afleidingskanaal van de Leie vooral Vederesdoorn, Amerikaanse vogelkers 
en Robinia). 
 
Om populaties van Japanse duizendknoop 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. Uit ervaring van het ANB blijkt dat een gazonbeheer 
gedurende verschillende jaren de soort kan uitroeien (mondelinge mededeling Steven Laureys). 
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Japanse duizendknoop wordt niet teruggedrongen door een éénmalige maaibeurt in het 
groeiseizoen. Dergelijk beheer kan zelfs zorgen voor een sterke zijdelingse uitbreiding van het 
rhizoom (Beerling & Palmer, 1994). Seiger & Marchant (1997) vermelden, onder 
laboratoriumomstandigheden, een uitputting van de rhizomen vanaf 4 maaibeurten per 
groeiseizoen.  
 
Door het bedekken van de planten met geotextiel of zwarte plastic zal, door lichtgebrek, de 
populatie uiteindelijk afsterven. De methode kan toegepast worden nadat de planten 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 (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). 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 werd niet genoteerd in het Afleidingskanaal van de Leie tijdens het veldwerk 
maar gezien het voorkomen in de toevoerwaterlopen is waakzaamheid aangewezen. De soort is 
inheems in Noord-Amerika, waarbij verwildering in Vlaanderen pas in 1998 werd vastgesteld 
(Verloove, 2002). Door de snelle groei verdringt en verhindert Grote waternavel de inheemse 
waterplanten en zelfs sommige oeverplanten. Doordat de grote plantenmassa'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). 
 
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). 
 
Houtige exoten kunnen worden bestreden door afzetten of ringen. Het optimale tijdstip hiervoor is 
eind mei. Dan zijn de bladeren voldoende ontwikkeld en is de energievoorraad in de wortels het 
kleinst. Als de bomen in mei worden afgezet zal bovendien de hergroei het minst krachtig zijn. 
Afzetten in de winter heeft minder invloed op de kracht van het uitlopen vermits er dan een hoge 
zetmeelconcentratie in de wortels zit. Bij afzetten worden best aanvullende maatregelen genomen 
vermits de stobben kunnen uitlopen en terug zaaddragende bomen ontwikkelen. Bij ringen wordt 
de bast weggehaald zodat de sapstroom naar de wortels wordt onderbroken. Het spinthout blijft 
onbeschadigd waardoor watertransport nog kan gebeuren naar de kroon. De wortels worden 
uitgeput vermits transport van zetmeel en suikers niet meer kan gebeuren naar de wortels. 
Hierdoor zal de boom na enkele jaren sterven. Het is belangrijk om het ringen op een correcte 
manier uit te voeren. Wanneer het spinthout te veel is aangetast stopt ook de sapstroom naar de 
kroon en worden de wortels niet uitgeput. Onder de ring kunnen uitlopers gaan groeien 
(Oosterbaan et al., 2003). 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Classificatie van de schepen (ten westen van Elbe) volgens CEMT (1992). 

Klasse type Lengte (m) Breedte (m)  Diepgang (m)  Hoogte (m) * Laadvermogen 
(ton) 

I Spits 38,5 5,05 1,80 - 2,20 4 250 - 400 
II Kempenaar 50 - 55 6,60 2,5 4 - 5 400 - 650 
III Dortmund- 

Eemskanaalschip 
67 - 80 8,20 2,5 4 - 5 650 - 1000 

IV Rijn- 
Hernekanaalschip 

80 - 85 9,50 2,5 5,25 of 7,00 * 1000 - 1500 

Groot Rijnschip 95 - 110 11,40 2,50 - 2,80 5,25 of 7,00 of 9,10 * 1500 - 3000 Va 
Duwstel 95 - 110 11,40 2,50 - 4,50 5,25 of 7,00 of 9,10 * 1600 - 3000 

Vb Duwstel 172 - 185 11,40 2,50 - 4,50 5,25 of 7,00 of 9,10 * 3200 - 6000 
VIa Duwstel 95  - 110 22,80 2,50 - 4,50 7,00 of 9,10 * 3200 - 6000 
VIb Duwstel 185 - 195 22,80 2,50 - 4,50 

 
7,00 of 9,10 *  6400 - 12000 

270 - 280 
 

22,80 
 

2,50 - 4,50 
 

9,10 * 9600 - 18000 
 

VIc Duwstel 

193 - 200 33,00 - 34,20 2,50 - 4,50 9,10 * 9600 - 18000 
VII Duwstel 285 33,00 - 34,20 2,50 - 4,50 9,10 * 14500 - 27000 

 
 
* Een veiligheidsmarge van 30 cm tussen het hoogste punt van de vracht of het schip en de onderkant van de brug is hierbij ingebouwd. 
Bij de klassen IV t/m VI zijn de hoogtes aangepast voor containervervoer: 
5,25 m voor vaartuigen of duwstellen geladen met 2 lagen containers. 
7,00 m voor vaartuigen of duwstellen geladen met 3 lagen containers. 
9,10 m voor vaartuigen of duwstellen geladen met 4 lagen containers. 
 
 
bron: CEMT (1992): resolution no. 92/2 on new classification of inland waterways. 
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Bijlage 2. Milieunormen voor oppervlaktewater. 

Parameter Toegelaten conc. Toegelaten conc. Toegelaten conc. Toegelaten conc. 
 Basiskwaliteit Viswater Drinkwaterprod.  Zwemwater 

Algemene parameters 
Temperatuur A  25 °C +/- 3 °C   I  25 (O)  
Opgeloste zuurstof A   5 mg/l M   50 %  7 mg/l G > 30 %  
pH A 6,5  pH  8,5 I 6  pH  9 (0) I 5,5  pH  9 6  pH  9 
Zwevende stoffen 90% < 50 mg/l A  25 mg/l (0) G < 50 mg/l  
Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) 90%   6 mg/l I  6 mg/l G < 7 mg/l  
Chemisch Zuurstofverbruik (CZV) 90% < 30 mg/l   G < 30 mg/l  
Ammonium (N-NH4) 90% < 5 mgN/l I  0,78 mg/l I  3,1 mg/l (O)  

 en 
Gem 

 
< 1 mgN/l 

     

Kjeldahl-stikstof (N-Kj) 90% < 6 mgN/l   G  3 mg/l  
Ammoniak (N-NH3) 90% < 0,02 mg/l I < 0,021 mg/l    
Nitraat+Nitriet (N-NO2

-+NO3
-) 90%   10 mg/l      

Nitraten (N-NO3
-)     I  11,3 (O) mgN/l  

Nitrieten (N-NO2
-)   I  0,009 mgN/l    

Totaal fosfaat (P-tot) 90% < 1 mgP/l  < 1 mg/l G  0,3 mg/l  
 en 

Gem 
 

< 0,3 mgP/l 
     

Orthofosfaat (o-PO4
3-) stromend 

water 
90% < 0,3 mgP/l      

Orthofosfaat (o- o-PO4
3-) stilstaand 

water 
90% < 0,05 mgP/l      

Geleidingsvermogen 90% < 1000 μS/cm   G < 1000 μS/cm  
Chloride (Cl-) 90% < 200 mg/l   G < 200 mg/l  
Sulfaat (SO4--) 90% < 250 mg/l   I < 250 mg/l (0)  

 en M < 150 mg/l      
Chlorofyl a Gem < 100 μg/l      
Biotische Index A  7      
Minerale oliën       gn zichtb. laag 

+ gn geur 
Geur     G verd.factor 20  
Doorzichtigheid        1 m (0) Secchi-schijf
Kleuring     I 200 mg/l Pt-sch gn abnorm. kleurwijz.

Parameters die duiden op stoffen afkomstig van specifieke lozingen 
Cadmium (totaal) Gem  1 μg/l   I  0,005 mg/l  
Kwik (totaal) Gem  0,5 μg/l   I  0,001 mg/l  
Koper (totaal) 90%  50 μg/l   G  1 mg/l  
Koper (opgelost)   I  0,04 mg/l    
Lood (totaal) 90%  50 μg/l   I  0,05 mg/l  
Zink (totaal) 90%  200 μg/l I  1 mg/l I  5 mg/l  
Chroom (totaal) 90%  50 μg/l   I  0,05 mg/l  
Nikkel (totaal) 90%  50 μg/l   G  0,05 mg/l  
Arseen (totaal) 90%  30 μg/l   I  0,1 mg/l  
IJzer (opgelost) 90% < 200 μg/l   G  0,2 mg/l  
Mangaan (opgelost) 90% < 200 μg/l      
Mangaan (totaal)     G  1 mg/l  
Selenium (totaal) 90% < 10 μg/l   I  0,01 mg/l  
Borium     G  1 mg/l  
Barium (totaal) 90% < 1000 μg/l   I  1 mg/l  

Organische microverontreinigingen 
Monocycl. arom. Koolwaterstoffen M t  2 μg/l      

 M in  1 μg/l      
Polycycl. arom. koolwaterstoffen M t  100 ng/l   I  0,001 mg/l  
Opgeloste koolwaterstoffen     I  1 mg/l  
Organochloorpesticiden M t  20 ng/l      

 M in  10 ng/l      
Pesticiden-tot. 
(parathion,HCH,dieldrin) 

    I  0,005 mg/l  

Cholinesterase remming M  0,5 μg/l      
Linuron M  1     
Atrazine M  2     
Simazine M  1     
Dichloorvos M  0,1     
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Fenitrothion M  0,03     
Malathion M  0,1     
Mevinfos M  0,02     
Parathion[-ethyl] M  0,02     
Dimethoaat M  1     
Gechloreerde bifenylen M t  7 ng/l      
Gechloreerde aromatische amines M t  1 μg/l      

 M in  0,5 μg/l      
Gechloreerde fenolen M in  50 ng/l      
Extraheerbare organische chloor     G  0,005 mg/l  
Extraheerbare stoffen met CCl4     G  0,5 mg/l  
VOX (vluchtige 
organohalogeenverb.) 

M  5 μg/l      

EOX (extraheerbare 
organohalogeenverb.) 

M  5 μg/l      

AOX (adsorbeerbare 
organohalogeenverb.) 

M  40 μg/l      

Dichloormethaan M  10 μg/l      
Anionische detergenten M  100 μg/l   G  0,5 mg/l gn persist. schuim 
Niet-ionische en kationische M  1000 μg/l      
Met waterdamp vluchtige fenolen M  5 μg/l      
Totale fenolen 90% < 40 μg/l   I  0,1 mg/l  0,05 mg/l 
Vrije chloor 90% < 0,004 mg/l      
Residuele chloor (HOCl)   I  0,005 mg/l    
Fluoriden (1) 90% < 1,5 mg/l   G  0,7/1,7 mg/l  
Totale cyaniden 90% < 0,05 mg/l   I  0,05 mg/l  
Totale colibacteriën 37°C     G  50.000/100 ml  10.000/100 ml 
Fecale colibacteriën M  2.000/100 ml   G  20.000/100 ml  2.000/100 ml 
Fecale streptokokken     G  10.000/100 ml  
Salmonella       0/l 
Virus       0 PFU/10 l 

Europese normen (cf. dochterrichtlijnen RL 76/464) 
aldrin Gem  10 ng/l      
dieldrin Gem  10 ng/l      
endrin Gem  5 ng/l      
isodrin Gem  5 ng/l      
hexachloorbenzeen (HCB) Gem  0,03 μg/l      
hexachloorbutadieen (HCBD) Gem  0,1 μg/l      
chloroform (HCCl3) Gem 12 μg/l      
1,2 dichloorethaan (EDC) Gem 10 μg/l      
trichloorethyleen (TRI) Gem 10 μg/l      
perchloorethyleen (PER) Gem 10 μg/l      
trichloorbenzeen (TCB) Gem  0,4 μg/l      
tetrachloorkoolstof (CCl4) Gem  12 μg/l      
DDT (totaal) Gem  25 μg/l      
para-para-DDT-isomeer Gem  10 μg/l      
pentachloorfenol (PCP) Gem  2 μg/l      
hexachloorcyclohexaan Gem  100 ng/l      
 
Legende normen: 

A = absoluut        
90% = 90-percentiel  waarde + 100-percentiel  waarde x 1,5    
Gem = gemiddeld        
M = mediaan        
t = totaal        
in = individueel        
G = Europese richtwaarde (= 90-percentiel  waarde + 100-percentiel  waarde x 1,5) 
I = Europese imperatieve (bindende) waarde (= 95-percentiel  waarde + 100-percentiel  waarde x 1,5) 
(0) = van deze waarde mag worden afgeweken bij uitzonderlijke geografische of weersomstandigheden 
(1) = maximumgrenzen afhankelijk van de gemiddelde jaarlijkse temperatuur (hoge temperatuur en lage temperatuur) 

 
Wettelijke basis: 

Basiskwaliteit: Besl. Vl. reg. 21/10/1987 (B.S. 06/01/1988), gewijzigd bij Besl. Vl. reg. 01/06/1995 (B.S. 31/07/1995) en 
Besl. Vl. reg. 19/01/2001 (B.S. 30/03/2001) 
Viswaterkwaliteit: Besl. Vl. reg. 01/06/1995     
Oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater (norm A3): Besl. Vl. reg. 01/06/1995 
Zwemwaterkwaliteit: Besl. Vl. reg. 01/06/1995
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Bijlage 3. Overzicht van kenmerken van enkele populiervariëteiten.  

Klonen aangeduid in grijs werden voorgesteld in AWV (2003). 
groeiwijze kloon geslacht ontstaan 

stam kroon groei 
windresistentie 

Oude klonen       
Serotina mannelijk vóór 1700 vrij recht in de jeugd midden-brede, spitse en vrij open 

kroon; op latere leeftijd een brede, vrij open 
kroon met sterk omhoogbuigende zijtakken 

jeugd: matig 
later: vrij goed 

vrij goed 

Blauwe van 
Exaarde 

mannelijk midden 18de 
eeuw 

vrij recht zoals Serotina jeugd: matig 
later: vrij goed 

redelijk 

Marilandica vrouwelijk vóór 1800 bochtig 
 

brede afgerond piramidale tot ronde kroon met 
soms zware zijtakken aan de windzijde. 

jeugd: langzaam 
later: vrij goed 

matig tot redelijk 

Regenerata 
 

vrouwelijk begin 19de eeuw vrij  recht piramidevormige kroon met vele deels zware en 
uitstaande rechte takken  

gelijkmatige goede groei, 
matig kankergevoelig 

matig 

Robusta mannelijk eind 19de eeuw recht in de jeugd smalle kroon; later een matig, brede, 
ovale kroon met vrij steil opgaande takken 

goed 
 

zeer goed 

Unal-klonen       
Primo mannelijk 1960 recht vrij brede kroon zonder zware zijtakken goed 

gelijk tot hoger dan Robusta 
zeer goed 

Ghoy vrouwelijk 1960 recht vrij brede kroon met enkele zware zijtakken goed 
steeds hoger dan Robusta 

zeer goed 

Gaver mannelijk 1960 vrij recht brede, ineengedrongen kroon met enkele zware 
zijtakken laag in de kroon 

goed 
gelijk tot licht hoger dan 
Robusta 

matig 

Ogy mannelijk 1962 recht niet zo breed met enkele zware zijtakken goed 
gelijk tot licht hoger dan 
Robusta 

gevoelig 

Gibecq mannelijk 1960 matig recht vrij breed  en gedrongen, met de neiging tot 
vormen van zware zijtakken 

goed 
zoals Robusta 

matig 

Isières mannelijk 1962 zeer recht matig brede kroon goed 
licht hoger dan Robusta 

goed 

IBW-klonen       
Muur  mannelijk 1978 recht vrij brede kroon zonder zware zijtakken goed 

steeds hoger dan Robusta 
zeer goed 

Vesten vrouwelijk 1978 recht vrij brede kroon zonder zware zijtakken goed 
steeds hoger dan Robusta 

zeer goed 

Oudenberg vrouwelijk 1978 recht vrij brede kroon zonder zware zijtakken goed 
steeds hoger dan Robusta 

zeer goed 
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Kruidvegetatie Durmen-Zeebrugge 

 
 

 
 
Foto 1 en 2. Veel bermen van het Afleidingskanaal van de Leie bezitten een Dolle kervel – IJle 
dravik bermtype waarbij de soorten IJle dravik, Grote brandnetel, Kleefkruid, Fluitenkruid, Gewone 
smeerwortel en Kropaar hoge bedekkingen halen. Dergelijke vegetatie duidt op voedselrijke 
omstandigheden en indiceert dikwijls een mate van beschaduwing.  
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Foto 3 en 4. Een ander veel voorkomend bermtype langs het Afleidingskanaal van de Leie is het 
Zevenblad - Ridderzuring bermtype. Soorten die er domineren zijn Grote brandnetel, Ridderzuring, 
Bijvoet en enkele productieve grassen. Dit bermtype is een degradatiestadium van allerlei andere 
types en duidt op zeer voedselrijke omstandigheden. Bij een natuurvriendelijk beheer zal dit type 
evolueren naar ecologisch waardevollere types. De bovenste foto toont de linkeroever tussen 
Balgeroekebrug en de N49; de onderste foto de linkeroever net stroomafwaarts Durmen. 
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Foto 5. Bermen met een vegetatie van het Zevenblad - Ridderzuring bermtype of het Dolle kervel – 
IJle dravik bermtype vertonen in het voorjaar dikwijls een bloeiaspect van Fluitenkruid. Het 
bloeiaspect van dergelijke vegetaties verder in het groeiseizoen is miniem doordat productieve 
grassen (voornamelijk Gestreepte witbol en Kropaar) en ruigtesoorten (vooral Grote brandnetel) 
gaan domineren. Door het instellen van 2 maaibeurten per jaar waarbij het maaisel grondig wordt 
verwijderd kunnen soorten- en bloemrijkere vegetaties ontstaan. De foto toont de rechteroever 
tussen Balgerhoekebrug en de N49. 
 
 



184 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie  

 

  
 
Foto 6 en 7. De bermen van het Afleidingskanaal van de Leie hebben plaatselijk oude en dense 
aanplantingen van Canadapopulier met een spontaan ontwikkelde ondergroei van struwelen. 
Hieronder kan een schaduwtolerante kruidvegetatie tot ontwikkeling komen met kenmerkende 
soorten Look-zonder-look (linkse foto), Robertskruid (rechtse foto), Schaduwgras, Geel nagelkruid 
en Klimop: het Geel nagelkruid – Schaduwgras bermtype. De foto’s tonen de bermvegetatie tussen 
Jacksen- en Molentjesbrug. 
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Foto 8-10. Het talud aan de landzijde van de linkeroever tussen de uitmonding van de Ede en 
Leestjesbrug herbergt plaatselijk het Gewoon biggenkruid - Schapenzuring bermtype. Margriet 
(bovenste foto), Schapenzuring (middelste foto) en Gewoon biggenkruid (onderste foto) kunnen 
het bloeiaspect bepalen. Dergelijke vegetatie komt typisch voor bij een zure vrij voedselarme 
zandige bodem. De vegetatie wordt er in stand gehouden via begrazing. Lokaal is er een mozaïek 
van kruidvegetatie en struweel (vooral bestaande uit Eénstijlige meidoorn en Gladde iep). 
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Foto 11. Op het talud van de middenberm tussen Strobrug en Leestjesbrug palend aan het 
Leopoldkanaal komt een ecologisch waardevolle vegetatie voor met Gulden sleutelbloem. Om deze, 
in Vlaanderen vrij zeldzame, voorjaarsoort in stand te houden is een extensieve begrazing 
wenselijk met relatief late inschaardata (juli) en waarbij wordt gezorgd dat de vegetatie kort de 
winter ingaat. 
 

 
 
Foto 12. Een bloeiaspect van Scherpe boterbloem komt voor op de middenberm tussen Sifonbrug 
en Jacksenbrug onder een begrazingsbeheer. Andere soorten die er werden aangetroffen zijn: Rood 
zwenkgras, Duizendblad, Madeliefje, Veldzuring en Goudhaver (rodelijstsoort: achteruitgaand). 
Dergelijke vegetatie behoort tot het Scherpe boterbloem – Rode klaver bermtype. Door een 
extensief begrazingsbeheer wordt deze vegetatie behouden en kan het verder ontwikkelen. 
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Foto 13. De landzijde tussen Dudzelebrug en de inkokering te Zeebrugge bestaat uit opgespoten 
zandgronden en herbergt een vegetatie typisch voor vrij voedselarme omstandigheden met 
Gewoon biggenkruid (bloeiaspect op de foto), Muurpeper, Smalle weegbree, Duizendblad, 
Zandmuur, Rood Zwenkgras, Gewone hoornbloem en Zachte ooievaarsbek (het Muurpeper – 
Zandmuur bermtype). 
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Foto 14. Bloei van Margriet in de linkeroever aan de landzijde tussen Oostwinkel- en Veldekesbrug. 
Andere soorten die hier een hoge bedekking hebben omvatten Duizendblad, Rood Zwenkgras, 
Smalle wikke en Smalle weegbree. Deze vegetatie is kenmerkend voor het Klein streepzaad – 
Duizendblad bermtype. 
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Foto 15 en 16. De middenberm tussen Dudzelebrug en de spoorovergang te Zeebrugge bezit 
vooral een vegetatie duidend op voedselrijke omstandigheden met Grote brandnetel, Fluitenkruid, 
Gestreepte witbol en Kropaar. Zo’n 300 m stroomopwaarts de spoorovergang komt een 
relictvegetatie voor van voedselarmere condities met Gewone rolklaver. Een ecologisch uitgevoerd 
beheer zal zorgen voor een uitbreiding van deze relictvegetatie. 
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Foto 17 en 18. De bermen aan de linkeroever tussen Ramskapellebrug en de spoorovergang te 
Zeebrugge en de landzijde net stroomafwaarts Dudzelebrug worden gedomineerd door productieve 
grassen (Gestreepte witbol, Kropaar, Glanshaver) en kruiden (Grote brandnetel, Akkerdistel). 
Momenteel wordt één maal per jaar gemaaid in september. Hier wordt voorgesteld om over te 
schakelen naar twee maaibeurten per jaar. 
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Foto 19 en 20. Tussen Leestjes- en Dudzelebrug hebben de bermen aan de landzijde van de 
linkeroever een grote breedte. Deze bermen zijn dikwijls begroeid met struwelen maar lokaal 
domineert een kruidvegetatie van voedselrijk milieu met Grote brandnetel, Kleefkruid, IJle dravik, 
Gestreepte witbol en Kropaar. Door de aanzienlijke breedte liggen hier belangrijke ecologische 
potenties. De bovenste foto toont de berm tussen Leestjes- en Jacksenbrug; de onderste foto de 
berm tussen de uitmonding van de Ronselarebeek en Dudzelebrug. 
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Foto 21 en 22. Sommige taluds zijn breed en niet te steil. Momenteel kennen de taluds geen 
enkele vorm van beheer. Het instellen van een begrazingsbeheer kan hier worden overwogen. 
Hierdoor kan een soortenrijkere vegetatie ontstaan vermits de productieve soorten sterk worden 
begraasd waardoor andere plantensoorten in staat zijn om te groeien. De bovenste foto toont de 
rechteroever tussen Balgeroekebrug en de N49; de onderste foto de rechteroever tussen de N49 
en Celiebrug. 
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Kruidvegetatie Deinze-Durmen 

 

 
 

 
 
Foto 23 en 24. Enkele voorbeelden van bloemrijke bermen onder een maaibeheer zijn te vinden 
net stroomafwaarts de spoorovergang te Landegem en op de rechteroever tussen de brug van de 
E40 en de spoorovergang te Landegem. De aspectbepalende bloemen zijn Peen, Knoopkruid en 
Rode klaver. Het aanhouden van een correct maaibeheer is noodzakelijk om deze vegetaties te 
behouden.  
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Foto 25. De rechteroever tussen Schipdonkbrug en Durmen herbergt een soortenrijke vegetatie 
met Peen, Gewone rolklaver, Knoopkruid en Smalle weegbree. Het voortzetten van het maaibeheer 
via een maai-opzuigcombinatie is hier wenselijk om deze vegetatie te behouden en verder te 
ontwikkelen. 
 

 
 
Foto 26. Bermen met vrij voedselrijke condities maar waar enkele ecologisch waardevolle soorten 
voorkomen kunnen baat hebben bij een eerste vroege maaibeurt in mei. Maaien in juni is negatief 
vermits verschillende doelsoorten dan bloeien. Een tweede maaibeurt volgt in september. Deze 
maaidata worden aangewend voor de berm aan de linkeroever (waterzijde) tussen de 
spoorovergang te Landegem en Merendreebrug. Tijdens de zomermaanden kent de berm een fraai 
bloeiaspect van vooral Peen, Rode klaver en Smalle weegbree. 
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Foto 27. Net stroomopwaarts Merendreebrug (rechteroever, waterzijde) kent de vegetatie een 
vergrassing met productieve soorten. In 2002 werd hier een bloemrijker bermtype vastgesteld (het 
Klein streepzaad – Duizendblad bermtype) waarna een maaibeheer met 1 maaibeurt per jaar werd 
voorgesteld. Om verdere verruiging tegen te gaan is het wenselijk om hier over te schakelen naar 
2 maaibeurten per jaar. 
 

 
 
Foto 28. Op de rechteroever tussen Nevele en Deinze wordt de vegetatie gedomineerd door 
Gestreepte witbol, Kropaar, Gewone glanshaver, Boerenwormkruid en Fluitenkruid (Zevenblad – 
Ridderzuring bermtype). Vermits er bij de inventarisatie in 2002 een voedselarm bermtype werd 
gevonden (Hopklaver – Honingklaver) voorziet het bermbeheerplan 1 maaibeurt per jaar. De 
vegetatie is ondertussen geëvolueerd naar een voedselrijker type waardoor het wenselijk is om 
over te schakelen naar 2 maaibeurten per jaar. 
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Watervegetatie 

 
 

 
 
Foto 29 en 30. Tussen Balgeroeke- en Dudzelebrug werd nabij de oevers een watervegetatie 
aangetroffen van voornamelijk sterrenkroossoorten (witte ellipsen) en Smalle waterpest (rode 
ellipsen). De bovenste foto toont het Afleidingskanaal net stroomafwaarts Stroburg. 
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Oevervegetatie 

 
 
Foto 31. Een oeververdediging met damwanden verhindert oevervegetatie waardoor de oevers niet 
interessant zijn voor vissen of andere waterfauna. Vanuit ecologisch standpunt hebben damwanden 
dan ook geen of weinig waarde. Op termijn is het wenselijk om, indien mogelijk, dergelijke 
oeververdediging te vervangen door meer natuurvriendelijke materialen. De foto werd genomen op 
Nevelebrug in stroomafwaartse richting. 
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Foto 32-34. Tussen Durmen en Zeebrugge is plaatselijk een fraaie oevervegetatie ontwikkeld 
bestaande uit een 1-2 m brede rietkraag, zoals net stroomopwaarts de sifonbrug (bovenste foto), 
stroomafwaarts Raverschootbrug (middelste foto) en stroomopwaarts Rapenbrug (onderste foto). 
Vegetatierijke oevers bieden mogelijkheden voor een duurzame instandhouding van de fauna die 
hiervan afhankelijk is. Oevervegetatie biedt immers een schuil-, voedsel- en voortplantingsplaats 
voor allerlei organismen.  



 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie 199 

Muurvegetatie 

 

 
 
Foto 35. Een bijzondere muurvegetatie met Zwartsteel, Tongvaren en Muurvaren komt voor te 
Durmen, aan de kruising van het Afleidingskanaal van de Leie en het kanaal Gent-Brugge. Bij 
eventuele onderhoudswerken wordt best rekening gehouden met deze waardevolle begroeiingen. 
 

 
 
Foto 36. De muur net stroomopwaarts Balgerhoekebrug kent een begroeiing met Eikvaren. 
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Foto 37 en 38. In de middenberm t.h.v. de uitmonding van de Ede (net stroomafwaarts Strobrug) 
komen muren voor met een ecologisch waardevolle vegetatie van Steenbreekvaren, 
Mannetjesvaren en Tongvaren (deze laatste soort is niet zichtbaar op de foto’s). 
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Struikvegetatie 

 

 
 
Foto 39. Stroomopwaarts de fietsbrug te Nevele is de rechteroever verdedigd met schanskorven. 
Geleidelijk werd de oeververdediging er gekoloniseerd door voornamelijk wilgensoorten en Es. De 
struwelen worden best ongemoeid gelaten of indien hinderlijk voor de scheepvaart omgezet in 
hakhout. Het afzetten dient dan best gefaseerd te verlopen zodat de impact op de landschappelijke 
en natuurwaarden geminimaliseerd wordt. 
 

 
 
Foto 40. Langs het Afleidingskanaal komt ter hoogte van de brugovergang van de N49 een vrij 
brede oeverzone voor gedomineerd door wilgenstruweel.  
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Foto 41. De zwaaikom te Deinze is niet meer functioneel en half dichtgeslibd. Op de 
verlandingszone heeft zich spontaan een wilgenstruweel ontwikkeld. Het slik trekt veel steltlopers 
en watervogels aan (op de foto Grauwe gans en Soepgans). 
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Foto 42 en 43. De bermen aan de landzijde tussen Jacksenbrug en Dudzelebrug herbergen dikwijls 
een dens struweel. Een soortenrijk struweel met ecologisch waardevolle soorten komt ondermeer 
voor tussen Molentjesbrug en Platheulebrug. Dominante soorten in het struweel zijn Gladde iep en 
Gewone vlier. Andere vermeldenswaardige soorten zijn Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, Vogelkers, 
Rosa sp., Rode kornoelje en Es. Een dergelijk struweel wordt best zo veel mogelijk met rust 
gelaten. Plaatselijk fungeert het struweel als broedbiotoop voor Zomertortel (rodelijstcategorie: 
bedreigd). 
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Foto 44. Een afwisseling van struwelen en kruidvegetaties in de berm betekent een ecologische 
meerwaarde. De foto toont het talud aan de landzijde van de linkeroever tussen de uitmonding van 
de Ede en Leestjesbrug. Hier komen fraaie struwelen voor van Brem, Eénstijlige meidoorn, 
Sleedoorn en Gladde iep. Het in stand houden van de mozaïek van struik- en kruidvegetatie wordt 
best gerealiseerd door een extensief begrazingsbeheer. 
 
 

 
 
Foto 45. Oude struwelen van Eénstijlige meidoorn werden teruggevonden in de berm (linkeroever) 
aan de landzijde net stroomopwaarts Leestjesbrug. 



 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie 205 

 
 
Foto 46. Brem werd zelden waargenomen in de bermen van het Afleidingskanaal. De foto toont de 
berm aan de landzijde 500 m stroomopwaarts Rapenbrug. De plant heeft een voorkeur voor 
voedselarme zandbodems. Vermits een groot deel van het traject van het Afleidingskanaal 
voedselarme zandgrond doorsnijdt kan bremstruweel zich potentieel op verschillende trajecten 
ontwikkelen bij het instellen van een natuurvriendelijk beheer. 
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Foto 47 en 48. De landzijde tussen Dudzelebrug en de spoorwegovergang te Zeebrugge is 
opgespoten met zandig materiaal. Lokaal komt hier een mozaïek voor van kruidvegetatie en 
struwelen. Kenmerkende struiken die hier groeien zijn Wilde liguster (bovenste foto) en Duindoorn 
(onderste foto). Wilde liguster verkiest droge, voedselarme, basische en humeuze bodems. 
Duindoorn speelt een pioniersrol bij de struweelvorming in de duinen omdat de soort door 
stikstoffixatie in de wortelknolletjes zich gemakkelijk kan vestigen en uitbreiden op voedselarme 
zandbodems.   
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Foto 49. Tussen Paltheulebrug en Sifonbrug komt op het talud aan de waterzijde een vlierstruweel 
voor. 
 

 
 
Foto 50. Een oude houtkant van Eénstijlige meidoorn is teruggevonden aan de rand van de berm 
van het Afleidingskanaal (linkeroever) net stroomafwaarts Oostkerkebrug. 
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Foto 51 en 52. Aan de rand van de berm van het Afleidingskanaal komen lokaal aan de linkeroever 
fraaie hagen voor zoals tussen Lindekes- en Daelmenbrug (Hulst; bovenste foto) en tussen 
Daelmen- en Stoktevijverbrug (Eénstijlige meidoorn; onderste foto). Hagen kwamen vroeger 
algemeen voor langs weilanden vermits ze fungeerden als veekeringssysteem (prikkeldraad 
bestond nog niet). Door intensivering van het landgebruik zijn vele hagen de laatste decennia 
verdwenen.  
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Jaagpaden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 53-55. Verschillende jaagpaden langs het Afleidingskanaal zijn onverhard zoals de 
rechteroever tussen Lindekes- en Daelmenbrug (bovenste foto) en de linkeroever tussen de 
uitmonding van de Ronselarebeek en Dudzelebrug (middelste foto). Een onverharde berm zorgt 
voor een variatie in bodemverdichting en betreding waardoor een gradiënt van open naar meer 
gesloten milieus ontstaat. Dergelijke variatie is van belang voor bepaalde fauna (graafbijen, 
loopkevers) en flora.  De onderste foto toont een halfverhard jaagpad tussen Durmen en 
Duivekeetbrug (rechteroever). 
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Ecologische verbinding bij bruggen 

 
 

 
 
Foto 56 en 57. De constructie van Strobrug (bovenste foto) en Oostkerkebrug (onderste foto) laten 
geen migratiemogelijkheid toe via het talud of de oever.  
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Foto 58. Aan Veldekesbrug is migratie mogelijk via het verhard talud. Ter hoogte van de waterlijn 
komt een betonnen damwand voor.  
 

 
 
Foto 59. Aan Raverschootbrug is vrije migratie mogelijk vermits de brug de berm voor een deel 
overhuifd. 
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W&Z-restgronden 

 

 
 

 
 
Foto 60 en 61. Voor de waterplassen Lembeekstraatje (bovenste foto) en Kapel ter Durmen 
(onderste foto) werden landinrichtingsplannen uitgewerkt. De voorgestelde maatregelen omvatten 
ondermeer het gedeeltelijk opvullen van de waterplas tot maximaal 3 m diepte, het creëren van 
flauwe oevers ter bevordering van oevervegetaties en het plaatselijk inrichten van steile taluds 
voor Oeverzwaluw en IJsvogel. Voor de recreanten worden er wandel- en ruiterpaden, hengelzone 
en natuurobservatiepunten ingericht. 
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Foto 62. Merendreeput kent belangrijke natuurwaarden waarbij een oevervegetatie (met Riet en 
Grote lisdodde) en watervegetatie (met Aarvederkruid, Gewoon sterrenkroos, Grof hoornblad en 
Brede waterpest) is ontwikkeld.  
 

 
 
Foto 63. Ten zuidoosten van de kruising van het kanaal Gent-Brugge en het Afleidingskanaal van 
de Leie ligt een W&Z-restgrond van zo’n 6 ha. Sinds 2005 wordt een extensief landgebruik 
opgelegd via de gebruiksvergunningen. 
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Foto 64 en 65. De restgronden palend aan de linkeroever te Balgeroeke (bovenste foto) en Durmen 
(onderste foto) hebben een geaccidenteerd terrein waar vochtige tot droge ruigte is ontwikkeld 
met Boerenwormkruid, Koninginnekruid, Berenklauw, Grote brandnetel, Riet en struwelen van Vlier 
en wilgensoorten. 
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Foto 66 en 67. Aanpalend aan de rechteroever net stroomafwaarts de spoorwegovergang te 
Landegem komt een W&Z-restgrond voor. Het terrein is grotendeels opgehoogd en bezit een 
vegetatie van spontaan ontwikkeld wilgenstruweel met een ondergroei van voedselrijke 
kruidvegetatie.  
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Foto 68 en 69. Aanpalend aan de linkeroever t.h.v. de gemeentegrens Nevele/Meigem ligt een 
omvangrijke W&Z-restgrond. Het gedeelte te Meigem werd in de periode 1991-1993 aangeplant 
met een gemend bosplantsoen waarbij dreven werden voorzien van 2 rijen Populieren (bovenste 
foto). Het gedeelte te Nevele werd recent aangeplant met dreven gevormd door 2 rijen Es 
(onderste foto). Het gebied fungeert als broedbiotoop voor Zomertortel (rodelijstcategorie: 
bedreigd). Door de verontreiniging aan zware metalen in het gebied dient blijvende aandacht te 
gaan naar eventuele veranderingen in biobeschikbaarheid ervan. 
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Foto 70. De restgrond aan de rechteroever net 
stroomopwaarts de spoorwegovergang te Landegem 
is grotendeel hooiland waarbij centraal een 
wilgenstruweel groeit. Het grootste deel van het 
grasland is soortenarm met Engels raaigras als 
dominant, duidend op een voedselrijk milieu. Omwille 
van deze vegetatie en door het vaststellen van 
injectiesporen zijn er indicaties van bemesting. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 71. Aanpalend aan de rechteroever ligt te Bachte-Maria-Leerne een W&Z restgrond. In 1993 
werd een groot deel bebost en werden dreven met populieren ingericht. Een deel werd niet 
aangeplant en is begroeid met een ruige voedselrijke vegetatie met Grote brandnetel als dominant. 
Het gebied is van belang als broedbiotoop voor Zomertortel (rodelijstcategorie: bedreigd). Door de 
verontreiniging aan zware metalen in het gebied dient blijvende aandacht te gaan naar eventuele 
veranderingen in biobeschikbaarheid ervan. 
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Knelpunten: herbicidengebruik 

 

 
 

 
 
Foto 72 en 73. Een intensief herbicidengebruik werd vastgesteld op de rechteroever tussen Celie- 
en Rapenbrug. Het herbicidengebruik gaat er gepaard met een intensieve begrazing. Als gevolg 
hiervan ontstaat een soortenarme, en lokaal verstoorde, vegetatie. Het instellen van een 
extensieve begrazing is hier wenselijk.  
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Foto 74 en 75. De landzijde van de rechteroever net stroomafwaarts de uitmonding van de Ede 
kent een intensieve begrazing (via schapen) waarbij herbicidenbehandeling werd vastgesteld. 
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Foto 76. De middendijk tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug kent een intensieve begrazing waarbij 
herbicidengebruik tot op de oever werd vastgesteld. Gezien de ligging van de berm kunnen 
herbiciden terecht komen in zowel het Afleidingskanaal van de Leie als in het Leopoldkanaal. 
 

  
 
Foto 77 en 78. In 2008 werd op de landzijde van de linkeroever tussen Leestjesbrug en 
Jacksenbrug begrazing ingesteld. De houtige opslag, zoals Zomereik en Gladde iep, werd 
behandeld met herbiciden. Onder begrazing kan zich echter een gevarieerde structuur ontwikkelen 
met een afwisseling van kruid- en struikvegetatie wat een belangrijke ecologische meerwaarde 
betekent. 
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Foto 79. Door een aanpalend intensief akkergebruik worden de bermen aan de landzijde dikwijls 
blootgesteld aan pesticiden (de foto toont de berm tussen Stoktevijver- en Oostwinkelbrug).  
 

 
 
Foto 80. Herbiciden werden aangewend om de paaltjes van TMVW vrij te stellen in de berm aan de 
waterzijde tussen de uitmonding van de Ronselarebeek en Dudzelebrug. 
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Knelpunten: maaibeheer 

 

  
 

  

 
Foto 81-84. Op verschillende plaatsen langs het Afleidingskanaal van de Leie werden klepelmaaiers 
ingezet waarbij het maaisel onvoldoende kon worden weggehaald. Dit werd bv. waargenomen op 
de rechteroever tussen Merendreebrug en Schipdonkbrug, stroomafwaarts Celiebrug 
(rechteroever), stroomopwaarts Molentjesbrug (linkeroever) en tussen Ramskapellebrug en de 
spoorovergang te Zeebrugge (linkeroever). Niet-weggehaald maaisel heeft een negatieve invloed 
op de vegetatie door vooral voedselaanrijking en het verhinderen van de kieming. Als gevolg 
hiervan ontstaat een soortenarme vegetatie gedomineerd door productieve grassen en kruiden 
zoals Gestreepte witbol, Kropaar, Grote brandnetel en Akkerdistel. 
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Foto 85-86. Via een klepelmaai-opzuigcombinatie kan het maaisel voldoende worden weggehaald. 
Nadeel is dat veel zaden en ongewervelden worden meegezogen. De bovenste foto toont de berm 
aan de linkeroever tussen Lindekesbrug en Daelmenbrug; de onderste foto de berm op de 
rechteroever tussen Schipdonkbrug en Durmen. 
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Knelpunten: begrazingsbeheer 

 

 
 
Foto 87. Overbetreding en bijvoedering komen voor in de berm van de linkeroever aan de landzijde 
van het Afleidingskanaal tussen Celiebrug en Rapenbrug. 
 

 
 
Foto 88. Het bijvoederen van de begrazers werd vastgesteld op de rechteroever tussen Celie- en 
Rapenbrug. Door het bijvoederen komen extra voedingsstoffen in de bodem terecht waardoor de 
vegetatie verruigt en soortenarmer wordt. 
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Foto 89 en 90. Lokaal worden de berm aan de landzijde samen met het aanliggend voedselrijk 
grasland begraasd zoals de rechteroever net stroomopwaarts Strobrug (bovenste foto) en de 
linkeroever tussen Celie- en Rapenbrug (onderste foto). Hierdoor gebeurt nutriëntentransport van 
het grasland naar de kanaalberm en worden voedselrijke vegetaties ook op de kanaalberm 
gestimuleerd. 
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Foto 91 en 92. Net stroomopwaarts Rapenbrug wordt de berm van de linkeroever aan de landzijde 
intensief begraasd met schapen in combinatie met herbicidengebruik. Dit leidt tot een ecologisch 
minder waardevolle vegetatie. Door de geringe doorworteling van de zode bij dergelijke vegetatie 
en door intensieve betreding kunnen op taluds erosieproblemen ontstaan. 
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Knelpunten: nietsdoen-beheer 

 

 
 
Foto 93. Door een nietsdoen-beheer verruigen de bermen waarbij na verloop van tijd 
overwoekering kan optreden door bramen (zoals op de rechteroever tussen Stoktevijver- en 
Oostwinkelbrug). Bramen hebben een uitgebreid netwerk van wortelstokken waardoor een herstel 
naar soortenrijke kruidvegetaties niet evident is. Enkel een volgehouden maaibeheer tijdens het 
groeiseizoen is na verloop van een aantal jaren effectief. Niet overal hoeven braamstruwelen te 
worden bestreden: ze hebben ook een schuilfunctie voor allerlei dieren of vormen het specifieke 
leefgebied van bepaalde soorten (bv. broedbiotoop van Braamsluiper). 
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Knelpunten: laanbeplanting 

 

 
 
Foto 94. De landzijde van de linkeroever is op West-Vlaams grondgebied dikwijls zeer breed. Op de 
bermen zijn meestal meerdere rijen van Canadapopulieren aangeplant. De hoge densiteit zorgt 
voor een te snelle opgaande groei, asymmetrische kroonvorming en takval. Bovendien beïnvloeden 
de bomenrijen de kruidvegetatie door bladval en beschaduwing, waardoor voedselrijke en vochtige 
standplaatsen ontstaan. Tevens kan het bladstrooisel bijdragen aan de sliblaag in het water en het 
zuurstofgehalte beïnvloeden. De foto toont de berm t.h.v. de uitmonding van de Ronselarebeek 
(tussen Oostkerke- en Dudzelebrug) met 8 rijen van Canadapopulier. 
 

 
 
Foto 95. Net stroomopwaarts Jacksenbrug komt een laanbeplanting voor met Witte 
paardenkastanje. Bij het vervangen van de bomenrijen is een heraanplant met deze uitheemse 
boomsoort niet wenselijk. 
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Foto 96 en 97. De laanbeplanting van Grauwe abeel op de rechteroever tussen Merendree- en 
Schidonkbrug zorgde voor een sterke wortelopslag waardoor de kruidvegetatie werd gehinderd. De 
wortelopslag betekende een meerkost naar beheer en drong bovendien door naar aanliggende 
gronden. Tijdens de winter van 2008/2009 werden de bomen gerooid en vervangen door 
Zomerlinde.   
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Foto 98 en 99. Bomenrijen van Kaukasische vleugelnoot komen voor op de rechteroever tussen de 
E40 en de spoorovergang te Landegem. De soort geeft een sterke wortelopslag. Uiterst rechts op 
de bovenste foto is er een laanaanplanting van Okkernoot zonder opslag. De opslag verdringt de 
kruidige vegetatie en kan voor hinder zorgen voor de maaitoestellen en scheepvaart. Het 
vervangen van de laanbeplanting betekent hier een duurzame oplossing. 
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Knelpunten: exoten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Foto 100-102. Japanse duizendknoop groeit ondermeer aan de linkeroever net stroomafwaarts 
Molentjesbrug (bovenste foto), t.h.v. de uitmonding van de Ede (middelste foto) en net 
stroomafwaarts Dudzelebrug (onderste foto). De soort is een schadelijke neofyt die moeilijk te 
bestrijden is door de zeer vitale wortelstokken en de mogelijkheid tot hergroei en vestiging via 
stengelfragmenten of wortelstokken. 
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Foto 103 en 104. Tussen Platheule- en Sifonbrug is aan de landzijde van de linkeroever een 
struweel ontwikkeld met, plaatselijk, de Noord-Amerikaanse soort Vederesdoorn als dominante 
soort. Een selectief kapbeheer tegen deze exoot is hier wenselijke om de inheemse struiken die er 
voorkomen (voornamelijk Gladde iep, Gewone vlier, Eénstijlige meidoorn en Sleedoorn) terug alle 
kansen te geven.  
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Foto 105. Net stroomafwaarts de Ede wordt de linkeroever gedomineerd door Reuzenbalsemien. 
Deze éénjarige soort is een exoot die in Vlaanderen vooral langs waterlopen voorkomt.  
 

 
 
Foto 106. Aan de landzijde van de linkeroever net stroomopwaarts Oostwinkelbrug groeit 
Rimpelroos. Deze exoot is een agressieve neofyt die via wortelopslag op korte termijn aanzienlijke 
oppervlakten kan koloniseren.  
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Foto 107. Bij het kappen van de opslag van Kaukasische vleugelnoot blijft veel materiaal achter 
waardoor verruiging van de bermvegetatie dreigt. 
 
 

 
 
Foto 108. De rechteroever t.h.v. de brug van de N49 werd aangeplant met uitheemse soorten 
(Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Witte els) en inheemse soorten (Zomereik, Hazelaar, Zwarte 
els, Es).  
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Knelpunten: struwelen 

 

 
 

 
 
Foto 109 en 110. Begin 2007 werden de wilgenstruwelen tussen Schipdonkbrug en Durmen afgezet 
met 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. Na 
overleg met ANB werd dit knelpunt opgelost door de stronken af te zagen net boven de grond.  
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Foto 111. Lokaal werden struiken aangeplant in de landzijde van de linkeroever tussen Jacksen- en 
Dudzelebrug (de foto toont de berm tussen Oostkerkebrug en de uitmonding van de 
Ronselarebeek). Bij het aanplanten werden ondermeer Zwarte els, Haagbeuk en Wilde 
kardinaalsmuts aangewend. Deze soorten zijn niet gewenst vermits dit geen soorten zijn voor de 
standplaatscondities. 
 

 
 
Foto 112. Op de landzijde van de linkeroever tussen Leestjes- en Jacksenbrug werden waardevolle 
oude dense struwelen van vooral Gladde iep en Eénstijlige meidoorn recent afgezet. Dikwijls lopen 
de stronken er niet uit. De houtsnippers zorgen bovendien voor een voedselaanrijking van de 
bodem. 
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Foto 113 en 114. In de winter 2007/2008 werden de verspreid staande struwelen in enkele 
bermtrajecten afgezet, ondermeer op de linkeroever tussen Stoktevijverbrug en Oostwinkelbrug. 
Hierbij werden alle soorten afgezet inclusief de ecologisch waardevolle en traaggroeiende 
Eénstijlige meidoorn. Een meer gedifferentieerd beheer dringt zich op. De bovenste foto is 
genomen tijdens het groeiseizoen van 2007, de onderste in 2008. 



238 Algemene beschrijving en bermbeheerplan voor het Afleidingskanaal van de Leie  

Knelpunt: recreatie 

 

 
 

  
 
Foto 115 en 116. De berm aan de landzijde net stroomopwaarts Jacksenbrug wordt gebruikt bij 
motorcrossers. Door het intensief gebruik kan de kruidvegetatie zich slechts beperkt ontwikkelen. 
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Foto 117. De berm op de rechteroever tussen Merendree- en Schipdonkbrug staat onder sterke 
druk door een intensieve recreatie waardoor de groei van een kruidvegetatie wordt onderdrukt. 
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Vismigratieknelpunten 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 118-120. De constructies (schuiven en stuw) ter hoogte van Balgeroekebrug zorgen voor een 
aanzienlijk peilverschil tussen het stroomafwaarts pand (streefpeil: 3,3 m TAW) en het 
stroomopwaarts pand (5,0 m TAW) en vormen vismigratieknelpunten. 
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Foto 121. Ter hoogte van de kruising van het Afleidingskanaal van de Leie met het kanaal Gent-
Brugge (Durmen) is een vismigratieknelpunt door schuiven en een sluis. In het stroomopwaartse 
pand is het streefpeil 5,7 m TAW; in het stroomafwaarts pand 5,00 m TAW. 
 
 

 
 
Foto 122. De gravitaire afwatering van de Kaandelbeek naar het Afleidingskanaal van de Leie is 
niet meer mogelijk. De uitwatering gebeurt er enkel via een noodvijzelgemaal.  
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Foto 123. Er is geen verbinding meer tussen de Dauwbeek en het Afleidingskanaal van de Leie. 
 

 
 
Foto 124. In de Poekebeek nabij de uitmonding in het Afleidingskanaal te Nevele is een klepstuw 
aanwezig waardoor een verval van zo’n meter ontstaat.  
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Foto 125. De uitmonding van de Lieve in het Afleidingskanaal gebeurt door terugslagkleppen. 
 

 
 
Foto 126. De uitmonding van de waterloop Beke in het Afleidingskanaal van de Leie bevindt zich 
net stroomafwaarts Balgeroekebrug. Door het grote niveauverschil (bij een normaal waterpeilen) is 
hier een vismigratieknelpunt. 
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Foto 127. De uitmonding van de Ede in het Afleidingskanaal van de Leie gebeurt bij normale peilen 
via een aanzienlijk niveauverschil. 
 
 

 
 
Foto 128. Het waterpeil van de Reigaertsbeek (rechts) en Romboutswerve (links) wordt geregeld 
via klepstuwen ter hoogte van Oostkerkebrug. Via een sifon monden deze waterlopen uit in het 
Leopoldkanaal. Door de klepstuwen wordt de stroomopwaartse vismigratie verhinderd.  
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Foto 129. Het waterpeil wordt in de Ronselarebeek ter hoogte van de uitmonding geregeld via een 
klepstuw. In functie van vismigratie werd een Dewit-vispassage aangelegd (rechts op de foto). 
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Overige knelpunten 

 

  
 
Foto 130. Op visplaatsen ligt soms heel wat afval zoals op de rechteroever net stroomafwaarts 
Lindekesbrug. 
 

 
 
Foto 131. Knelpunten die vaak optreden in de buurt van bebouwing: gazonbeheer, dumpen van 
gazonmaaisel, herbicidengebruik. De foto toont de linkeroever net stroomafwaarts Landegembrug. 
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Foto 132. De prikkeldraad van in onbruik geraakte begraasde bermgedeelten, zoals de linkeroever 
tussen Celie- en Rapenbrug (waterzijde), komt soms los en kan op het jaagpad terecht komen 
waardoor gevaar dreigt voor recreanten. 
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