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Inleiding

Het beheer van de bermen langs waterwegen in het IJzerdistrict onder bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal
NV (W&Z) is weergegeven op kaart 1. Voor een deel van deze bermen zijn in 2010 beheervoorstellen geformuleerd
door het INBO (Van Kerckvoorde & Vermeersch, 2010; INBO.IR.2010.31). Op 31 mei 2011 keurde ANB dit
bermbeheerplan goed waarbij een afwijking op het bermbesluit werd verleend voor een periode van 10 jaar (brief
ANB van 31 mei 2011 met kenmerk AVES/11/1864). ANB vraagt in deze brief naar een periodieke ecologische
opvolging na een periode van 5 jaar. Aandachtspunten bij die opvolging vormen de prioritaire bermtrajecten en de
invasieve exoten (mail Nard Devoghel 19 januari 2015) .
Momenteel wordt de bermvegetatie enkel opgevolgd langs de IJzer (beperkt tot trajecten met maaibeheer via
W&Z) met behulp van permanente proefvlakken (Engels ‘permanent quadrats’ of PQ’s; Van Kerckvoorde, 2009).
Populaties van gulden sleutelbloem worden momenteel opgevolgd langs de IJzer en langs de linkeroever van het
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken (Van Kerckvoorde & Vermeersch, 2010). Invasieve exoten worden momenteel niet
opgevolgd.
In 2014 is door W&Z (mail Nathalie Devaere 7 mei 2014) aan het INBO opdracht gegeven om, voor de verschillende
waterwegen in het IJzerdistrict, (1) de bermvegetatie te inventariseren, vooral de bermtrajecten die in 2010 niet
werden behandeld (2) de oevervegetatie in kaart te brengen voor alle waterwegen, (3) de struweelvegetatie te
inventariseren bij alle waterwegen, (4) een bermbeheerplan uit te werken voor alle waterwegen en (5) een
ecologische opvolging van bermvegetaties en invasieve exoten uit te werken. Dit intern rapport stelt methodes voor
om deze opdrachten uit te voeren.
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Doelstelling

In dit rapport wordt de methodiek aangebracht voor de ecologische inventarisatie en opvolging van de berm- en
oevervegetaties langs W&Z-waterwegen van het IJzerdistrict. In concreet worden volgende zaken uitgewerkt:
•
een voorstel van methodiek voor inventarisatie en opvolging van de kruidige bermvegetatie;
•
een voorstel van methodiek voor inventarisatie van oevervegetaties;
•
een voorstel van methodiek voor inventarisatie van struikvegetaties;
•
een voorstel van methodiek voor inventarisatie en opvolging van gulden sleutelbloem;
•
een voorstel van methodiek voor inventarisatie en opvolging van invasieve exoten;
•
een inschatting van het aantal mensdagen nodig voor veldwerk, digitalisering, verwerking en rapportage.

4

www.inbo.be

3

Kruidige bermvegetaties

3.1

Inventarisatie

Voor een aantal (trajecten van) waterwegen in het IJzerdistrict is er geen recente inventarisatie van de kruidige
bermvegetatie voorhanden. Kennis van de bermvegetatie is wenselijk om beheermaatregelen, zoals de
maaifrequentie en –periode, te kunnen aangeven.
Er wordt voorgesteld om bermtrajecten in het veld te inventariseren door toekenning aan bepaalde
vegetatiegroepen. In overeenstemming met de resultaten beschreven in Van Kerckvoorde et al. (2015) wordt
voorgesteld om de vegetatie in kaart te brengen via volgende grote vegetatiegroepen:
•

soortenrijk glanshavergrasland met kenmerkende soorten (met een minimale bedekking van 5 %) zoals
margriet, knoopkruid, duizendblad, peen, gewone rolklaver, gele morgenster, glad walstro, pastinaak,
veldlathyrus, glad walstro, ratelaarsoorten, gulden sleutelbloem, zachte haver, goudhaver;

•

vegetaties gedomineerd door productieve grassen (zoals glanshaver, gestreepte witbol, kweek en
kropaar) met relicten van soortenrijk glanshavergrasland (minstens occasioneel aanwezig);

•

vegetaties gedomineerd door productieve grassen (glanshaver, gestreepte witbol, kweek en kropaar)
zonder relicten van soortenrijk glanshavergrasland of slecht sporadisch of zeldzaam aanwezig;

•

vegetatie gedomineerd door productieve grassen met grote brandnetel minstens abundant aanwezig;

•

vegetatie gedomineerd door grote brandnetel.

Tijdens het veldwerk wordt de berm afgereden, afgefietst of afgewandeld. Bij de inventarisatie wordt onderscheid
gemaakt tussen het bermgedeelte aan de waterzijde en het deel aan de landzijde. Met behulp van een hand-GPS
(nauwkeurigheid 1-5 m), wordt begin- en eindpunt bepaald van een bermtraject waar een bepaald vegetatiegroep
kan aan worden toegewezen. Er wordt voorgesteld om te werken met het veldformulier aangegeven in bijlage 1.

3.2

Opvolging

De kruidige vegetatie kan worden opgevolgd in de tijd door het afbakenen van PQ’s of vaste oppervlakten
waarbinnen de vegetatie wordt beschreven door een vegetatieopname (Bakker et al., 1996). Een vegetatieopname
bestaat uit een oplijsting van alle plantensoorten binnen een oppervlak samen met een inschatting van de
bedekking en aantallen. De bedekking van een soort is het percentage van het opnameoppervlak dat wordt
ingenomen bij horizontale projectie (Schaminée et al., 1995).

3.2.1

Voorstel ligging PQ’s

Er wordt voorgesteld om PQ’s in te richten in bermtrajecten met een maai- of begrazingsbeheer door W&Z via een
systematische aselecte steekproef: een eerst PQ wordt ad random vastgelegd en vervolgens worden per 1 of 2 km
de overige PQ’s bepaald. Tevens worden enkele PQ’s ingericht in trajecten met ecologisch waardevolle vegetaties.
Deze werkwijze is in overeenstemming met de afbakening van de (48) PQ’s langs de IJzer (kaart 2).
De PQ’s worden per 1 km ingericht in voor de bermen langs het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken en het Lokanaal. De
PQ’s worden per 2 km vastgelegd langs de Bergenvaart en het Kanaal Ieper- Ijzer. De bermen langs deze laatste
waterwegen zijn immers dikwijls smal (Bergenvaart) of kennen een sterke beschaduwing door lijnaanplantingen en
verbossing (Kanaal Ieper-Ijzer).
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Een voorstel van de ligging van PQ’s is weergegeven op kaart 3-6. In totaal worden 75 PQ’s voorgesteld:
•
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken tussen de Franse grens en Veurne (± 7 km): 6 PQ’s allen op rechteroever;
•
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken tussen Veurne en Nieuwpoort (± 9 km): 27 PQ’s op linker- en
rechteroever:
•
prioritair traject voetgangersbrug-Wulpenbrug (± 2 km): 7 PQ’s: 3 PQ’s op rechteroever en
4 PQ’s op linkeroever (1 PQ op orchideeënsite aan de landzijde waar beheer gebeurt via de
gemeente Koksijde);
•
prioritair traject 500m stroomafwaarts Florizonebrug-Zeltebrug (± 3 km): 14 PQ’s: 6 PQ’s op
rechteroever en 8 PQ’s op linkeroever;
•
de overige 6 PQ’s liggen verspreid langs het kanaal;
•
Bergenvaart (± 5 km): 4 PQ’s op rechteroever;
•
Lokanaal (± 14 km): 28 PQ’s op linker- en rechteroever;
•
Kanaal Ieper-IJzer (± 13 km): 10 PQ’s op linker- en rechteroever:
•
prioritair traject Ieper-Bargiestraat (± 3 km): 3 PQ’s;
•
de overige 7 PQ’s liggen verspreid langs het kanaal.

3.2.2

Methodiek veldwerk
2

Als grootte voor de PQ’s wordt 4 m voorgesteld. De vorm van de PQ’s kan een vierkant (2 x 2 m) of, bij smalle
bermen, een rechthoek (4 x 1 m) omvatten.
De vegetatieopnames binnen de PQ’s worden beschreven door de decimale schaal van Londo (Londo, 1975; tabel
1). Belangrijk voordeel van deze schaal ten opzichte van andere opnamemethodes, zoals Braun-Blanquet of Tansley
is dat deze schaal heel nauwkeurig en gedetailleerd is. Zelfs kleine wijzigingen van de vegetatie worden in beeld
gebracht, waardoor deze schaal de voorkeur heeft bij het gedetailleerd opvolgen van vegetaties in de tijd
(Schaminée et al., 1995). Via deze schaal worden voor soorten met een bedekking onder de 5 % een indicatie
gegeven van het aantal exemplaren van die soort.
Tabel 1.

De decimale schaal van Londo (Londo, 1975).

Code
x1
x2
x4

Bedekking
<1 %
1-3 %
3-5 %

Aantalschatting
waarbij x =

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6-15 %
16-25 %
26-35 %
36-45 %
46-55 %
56-65 %
66-75 %
76-85 %
86-95 %
95-100 %

geen aantalschatting

R = sporadisch (1-3 exemplaren)
P = weinig talrijk (4-20 exemplaren)
A = talrijk (21-100 exemplaren)
M = zeer talrijk (>100 exemplaren)

Het is belangrijk dat de PQ’s exact kunnen worden teruggevonden. Het is dan ook wenselijk om de positie van de
PQ’s nauwkeurig te bepalen. Er wordt voorgesteld om de diagonale hoekpunten van de PQ’s in te meten via een
Trimble RTK-GPS met, in ideale omstandigheden, een zeer grote precisie (fout <5 cm).
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3.2.3

Methodiek verwerking

De vegetatieopnames kunnen worden gedigitaliseerd in INBOVEG. Dit programma is ontwikkeld voor het opslaan
van vegetatieopnames waarbij de betrouwbaarheid van de gegevens wordt gegarandeerd. Ook referenties
aangaande bronnen, doel en kwaliteit van de gegevens worden opgeslagen. Invoer en exporteren van de gegevens
zijn via een webapplicatie mogelijk.
Bij de verwerking van de vegetatieopnames is een koppeling van de plantensoorten aan hun indicatiewaarden voor
abiotische factoren (bv. Ellenberggetallen; Ellenberg et al., 1992) of overlevingsstrategieën (Grime, 2001)
interessant. Zo kunnen onderliggende oorzaken in vegetatieveranderingen aan het licht komen. Veranderingen in
de relatieve abundantie van de verschillende overlevingsstrategieën (aandeel C, R of S) kunnen bv. duiden op
verstoring, verruiging of vermesting.
Een ecologische opvolging vereist een periodieke herhaling van de vegetatieopnames in dezelfde PQ’s. Via
veranderingen in verschillende vegetatievariabelen kunnen de natuurwaarden en beheervormen worden
geëvalueerd (tabel 2).

Tabel 2.

Schematische voorstelling van de verandering van enkele vegetatievariabelen duidend op een ecologisch positieve
of negatieve ontwikkeling bij herhaalde vegetatieopnames in dezelfde PQ’s.

Ecologisch positieve
evolutie

Ecologisch negatieve
evolutie

Aantal soorten *
Diversiteit *
Aantal en bedekking Rode Lijst soorten
Aantal en bedekking zeldzame soorten
Aantal en bedekking soorten kenmerkend voor
glanshavergrasland
Ellenberggetal voor nutriënten
Competitief aandeel
Stresstolerant aandeel
* Pioniervegetaties kunnen soortenrijk en divers zijn terwijl dergelijke vegetaties niet worden nagestreefd voor de bermen. Anderzijds kunnen onder
bepaalde extreme milieus (bv. uiterst schrale omstandigheden) slechts een beperkt aantal soorten groeien, welke wel een streefdoel vormen.
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Inventarisatie oevervegetaties

De waterwegen van het IJzerdistrict bevinden zich vooral in de ecoregio van de polders (Sevenant et al., 2002). Riet
is sterk aanwezig in deze ecoregio en heeft een belang als broedgebied voor typische soorten zoals blauwborst,
rietzanger, rietgors en kleine karekiet (Vermeersch et al., 2004). Ook voor semi-terrestrische ongewervelden heeft
riet in poldergebied een belangrijke ecologische betekenis (Baetens & Grootaert, 2001). Rietkragen komen voor
langs de W&Z-waterwegen in het IJzerdistrict. Kennis van de ligging van de rietkragen en andere oevervegetatie
langs de W&Z-waterwegen kan van belang zijn voor het formuleren van mogelijke beheermaatregelen of bij
mogelijke oeverinrichtingen.
De oevervegetatie wordt in kaart gebracht door het begin- en eindpunt van de oevervegetatie in te meten met een
hand-GPS (nauwkeurigheid 1-5 m). Om praktische redenen worden deze punten ingemeten op het jaagpad vermits
anders veel tijd verloren gaat met het steeds afdalen van het talud naar de groeiplaats van de oevervegetatie. Er
wordt voorgesteld om gebruik te maken van het veldformulier aangegeven in bijlage 1. Tevens wordt voorgesteld
om de oevervegetatie slechts in kaart te brengen wanneer een dense oevervegetatie langs de waterlijn is
ontwikkeld. Eén enkele plant of een eerder onderbroken, schaarse oeverbegroeiing wordt niet geïnventariseerd.

8
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Inventarisatie houtige bermvegetaties

In opdracht van W&Z zal de komende jaren een Visual Tree Assessment (VTA) worden uitgevoerd van de bomen
langs waterwegen in het IJzerdistrict. De inventarisatie van struiken zit hierin niet vervat en wordt gevraagd aan het
INBO. De inventarisatie van struwelen is van belang als input voor het opstellen van een beheerplan voor houtige
vegetaties.
Met behulp van een Garmin hand-GPS (nauwkeurigheid 1-5 m) worden de struwelen in kaart gebracht. Het kan
gaan om individuele struiken of om trajecten met struiken. Via hand-GPS worden puntwaarnemingen ingemeten of
wordt het begin- en eindpunt van een traject bepaald.
Voor praktische haalbaarheid wordt voorgesteld om struiken die van elkaar gelegen zijn binnen 50 m afstand te
beschouwen als binnen eenzelfde traject. Eveneens om praktische redenen worden deze punten ingemeten op het
jaagpad vermits anders veel tijd verloren gaat met het steeds afdalen van het talud. Er wordt voorgesteld om
gebruik te maken van het veldformulier aangegeven in bijlage 2.
Er wordt voorgesteld om de bermen tijdens het veldwerk af te rijden, af te fietsen of af te wandelen. Tijdens de
inventarisatie van struiken wordt onderscheid gemaakt tussen het bermgedeelte aan de waterzijde en het deel aan
de landzijde. Indien relevant wordt er onderscheid gemaakt tussen de kruin (vlakke bermdeel), het talud (hellend
bermdeel) en de oever (ter hoogte van de waterlijn). Er wordt een hoogteklasse vermeld en bij trajecten wordt
aangegeven indien het een ononderbroken struikvegetatie betreft.
Tijdens de inventarisatie worden de struiksoorten genoteerd. Onderscheid tussen de verschillende soorten van
wilgen hoeft niet te worden gemaakt. Voor trajecten kan de mate van voorkomen van de verschillende soorten
worden genoteerd via de Tansley-schaal (tabel 3; Tansley, 1946).
Tabel 3.

code
s
r
o
f
a
cd
d

De schaal van Tansley (Tansley, 1946).

afkorting van
sporadic
rare
occasional
frequent
abundant
codominant
dominant
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omschrijving
de soort is zeer zeldzaam, slechts enkele exemplaren aanwezig
de soort is zeldzaam
de soort wordt zo nu en dan aangetroffen en is verspreid aanwezig
de soort wordt frequent aangetroffen en is vrij talrijk
de soort is talrijk, veel aanwezig maar nooit (co-)dominant
de soort is overheersend samen met andere soorten
de soort is overheersend
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Inventarisatie en opvolging van gulden sleutelbloem

In Vlaanderen is gulden sleutelbloem vrij zeldzaam (kwartierhokfrequentieklasse 4). De meeste populaties liggen in
Voeren. Een tweede kerngebied is de Westhoek in West-Vlaanderen (Van Landuyt et al., 2006).
Gulden sleutelbloem wordt beschouwd als een symboolsoort voor West-Vlaanderen onder andere vermits meer
dan 33 % van Vlaamse kilometerhokken waar de soort groeit zich bevindt in West-Vlaanderen (Dochy et al., 2007).
Gulden sleutelbloem is tevens een typische soort van glanshavergrasland (habitattype 6510; Oosterlynck et al.,
2013). Gulden sleutelbloem is dan ook een doelsoort voor de bermvegetatie langs waterwegen in het IJzerdistrict.
Door het gedetailleerd inmeten met RTK-GPS of hand-GPS van de populaties en een beschrijving van de aantallen
kan een mogelijke evolutie worden gedocumenteerd. Er wordt voorgesteld om planten gelegen binnen 5 m afstand
van elkaar te beschouwen als 1 populatie (Van Landuyt, 2014). Voor iedere populatie wordt via klasses het aantal
bloeistengels geschat (tabel 4). Per populatie worden een of meerdere puntmetingen via GPS bepaald.
Het is wenselijk om dit veldwerk te verrichten rond half april. Gulden sleutelbloem bloeit immers in die periode en
valt dan het sterkst op doordat de omliggende vegetatie dan nog slechts beperkt is uitgegroeid.
Tabel 4.

klasse
a
b
c
d
e
f
g

10

De verschillende klasses die worden onderscheiden bij populaties van gulden sleutelbloem op basis van het aantal
bloeistengels.

aantal bloeistengels
1
2-5
6-25
26-50
51-500
501-5000
>5000
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Inventarisatie en opvolging van invasieve exoten

Invasieve exoten kunnen zich massaal verbreiden in de omgeving en zodoende een bedreiging vormen voor de
inheemse biodiversiteit. Voor België werd door het Belgian Forum on Invasive Species (BFIS,
www.ias.biodiversity.be) een systeem uitgewerkt om te bepalen in welke mate een soort invasief is: het ISEIAprotocol (Invasive Species Environmental Impact Assessment). Soorten die een hoge totale score halen worden als
zeer invasief aanzien en worden op de zwarte lijst gezet (soorten met code “A”).
Dergelijke gekende invasieve exoten voorkomend langs de bermen van de W&Z-waterwegen in het IJzerdistrict
omvatten reuzenberenklauw (Van Kerckvoorde & Vermeersch, 2010), Japanse duizendknoop
(http://waarnemingen.be/waarneming/view/88853180) en reuzenbalsemien
(http://waarnemingen.be/waarneming/view/87197134).
Door het gedetailleerd inmeten met RTK-GPS van de populaties en een beschrijving van de aantallen kan een
mogelijke evolutie worden gedocumenteerd. Er wordt voorgesteld om planten gelegen binnen 5 m afstand van
elkaar te beschouwen als 1 populatie (Van Landuyt, 2014).
Voor Japanse duizendknoop worden contouren van de populaties ingemeten. Voor reuzenberenklauw worden de
populaties ingemeten en het aantal planten ingeschat via de klassegrenzen zoals aangegeven in tabel 4. Voor
reuzenbalsemien worden, naargelang de veldsituatie, lijntrajecten of contouren van de oever ingemeten en wordt
het aantal planten eveneens ingeschat via de klassengrenzen van tabel 4.
Het is wenselijk om het veldwerk voor Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw te verrichten voorafgaand aan
ste
de 1 maaibeurt. Het in kaart brengen van populaties reuzenbalsemien gebeurt best in juli of augustus.

www.inbo.be
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Tijdinschatting

De opdracht wordt ingevuld binnen de W&Z-INBO raamovereenkomst onder het onderzoeksitem ‘Ecologische
opvolging bermvegetaties waterwegen Ijzerdistrict’.
Een tijdinschatting voor de uitvoering van het veldwerk en voor de verwerking en rapportering is weergegeven in
tabel 4. Hierbij wordt uitgegaan dat de, in dit document voorgestelde, bijkomende PQ’s in 2015 een eerste maal
de
de
worden geïnventariseerd. De volgende inventarisatie (3 keer voor de bestaande PQ’s van de IJzer en 2 keer voor
de bijkomende PQ’s) wordt gepland in 2020. Ook de verwerking en rapportage wordt gepland in 2020 (mail
Nathalie Devaere 7 mei 2014).
Tabel 4.

Tijdinschatting en jaar van uitwerking voor verschillende topics.

Topics

Tijdinschatting
aantal dagen

Jaar van
uitwerking

Verwerking en rapportering vegetatieopnames (veldwerk van
2014) langs IJzer

50

2015

Inventarisatie van de (kruidige) berm- en oevervegetatie langs
het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken tussen de Franse grens en
Veurne, het Lokanaal tussen de IJzer en Kortewildebrug en de
Bergenvaart

3

2015

Afbakenen van PQ’s en uitvoeren van vegetatieopnames in de
PQ’s langs het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken, de
Bergenvaart, het Lokanaal en het Kanaal Ieper-IJzer

7

2015

Inmeten van de PQ’s door RTK-GPS

2

2015

Inmeten van populaties gulden sleutelbloem met RTK-GPS
langs het Kanaal Veurne-Nieuwpoort en het Kanaal Ieper-IJzer

2

2015

Inmeten van populaties Japanse duizendknoop,
reuzenberenklauw en reuzenbalsemien met RTK-GPS langs
alle door W&Z beheerde bermtrajecten in het IJzerdistrict

1

2015

Inventarisatie struiken (in de eerste plaats aandacht voor
struiken aan de waterzijde)

15

2016

Inventarisatie kruidige bermvegetatie IJzer en Kanaal IeperIJzer

3

2016

Inventarisatie oevervegetatie IJzer en Kanaal Ieper-IJzer

2

2016

Afbakenen van PQ’s en uitvoeren van vegetatieopnames in de
PQ’s langs het Lokanaal en het Kanaal Ieper-IJzer

3

2016

12
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Tabel 4.

Tijdinschatting en jaar van uitwerking voor verschillende topics (vervolg).

Topics

Tijdinschatting
aantal dagen

Jaar van
uitwerking

Opmaak beheerplan struikvegetaties (manier van uitwerking
nog te bespreken met W&Z)

20

2017

Inmeten populaties gulden sleutelbloem met RTK-GPS langs
alle door W&Z beheerde bermtrajecten in het IJzerdistrict

3

2020

inmeten populaties Japanse duizendknoop,
reuzenberenklauw en reuzenbalsemien met RTK-GPS langs
alle door W&Z beheerde bermtrajecten in het IJzerdistrict

1

2020

Maken van vegetatieopnames binnen alle ingerichte PQ’s

15

2020

Verwerking en rapportering

60

2020
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Bijlage 1: Veldformulier inventarisatie kruidige bermvegetaties en oevervegetatie
inventarisatie bermen en oevers
Datum:
Waarnemer:
Fichenummer:
bermvegetatietypes (kruin/talud bekijken)
oevervegetatie
glanshavergrasland (>5% kenmerkende soorten)
1
eventueel soortsamenstelling aangeven mbv tansley code
2
productief grasland met relicten glanshavergrasland
productief grasland zonder relicten glanshavergrasland
3
4
productief grasland met grote brandnetel
5
grote brandnetelvegetatie
Waypoint
vegetatie water- / kruin/tal linker-/
soortensamenstelling / opmerkingen
landzijde ud/oever rechterBegin Einde
oever
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Bijlage 2: Veldformulier inventarisatie struikvegetaties
inventarisatie struikvegetatie
Datum:
Waarnemer:
Fichenummer:
oevervegetatie: eventueel soortsamenstelling aangeven mbv tansley code
Waypoint
water- / kruin/talud linker-/ <2m/2- ononder- soortensamenstelling / opmerkingen
/oever rechter- 5m/>5m broken
Begin Einde landzijde
oever
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Bijlage 3: Veldformulier vegetatieopname
Algemene gegevens:
Opnamenummer: ………….………

Datum: …..………….………

Lengte en breedte: …..… x …..…

Uur: …..……………………

Linkeroever / rechteroever

waterzijde / landzijde

Locatie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Soorten en bedekking:
Kruidlaag
…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

Struiklaag
…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….

Boomlaag (dus inclusief lijnaanplantingen)
…………………………………………………………………

………….

…………………………………………………………………

………….
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Totale bedekking:

…………………

bedekking moslaag:

…………………

bedekking kruidlaag:

…………………

bedekking struiklaag:

………………..

bedekking boomlaag:

………………..

bedekking naakte bodem: ………………..

Gemiddelde hoogte kruidvegetatie: ………………….
Uitschieters hoogte kruidvegetatie: ………………….

Eventuele opmerkingen (beschaduwing op middaguur (zon heeft een hoek van 50-60° tijdens de periode april-augustus),
beheer, herbicidegebruik, aanwezigheid maaisel, bodemomwoeling, …):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Situatieschets (met aanduiding verfmerktekens):
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Kaartbijlage

Kaart 1. Overzicht van het beheer van bermen langs de W&Z-waterwegen in het IJzerdistrict.
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Kaart 2. Ligging van PQ’s (rode cirkels) die worden opgevolgd langs de IJzer.
| | | | | | | geeft een prioritair bermtraject aan.

20

www.inbo.be

Kaart 3. Voorstel van de ligging van de PQ’s (rode cirkels) langs het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken.
| | | | | | | | | geeft een prioritair bermtraject aan.
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Kaart 4. Voorstel van de ligging van de PQ’s (rode cirkels) langs de Bergenvaart.
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Kaart 5. Voorstel van de ligging van de PQ’s (rode cirkels) langs het Lokanaal.
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Kaart 6. Voorstel van de ligging van de PQ’s (rode cirkels) langs het Kanaal Ieper-IJzer.
| | | | | | | geeft een prioritair bermtraject aan.
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