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Aanleiding
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat onder meer in voor het beheer van de
vegetatie langs gewestwegen. De dijken langs de gewestweg T300 te Damme worden aan de
landzijde al twee jaar beheerd door middel van begrazing, omdat een maaibeheer op het
talud minder praktisch is door de aanwezige bomenrijen. Binnenkort wordt in het
aansluitende traject langs de Damse Vaart gestart met begrazing door een geherderde
schaapskudde. Er bestaat de mogelijkheid om het T300-beheer hier mee in te schakelen.

Vraag
Welke wijze van beheer bijvoorbeeld maaien, stootbegrazing, geherderde schaapskudde … is
het meest aangewezen voor de dijken langs de gewestweg T300 te Damme?

Toelichting
1

Situering

Bij het AWV loopt een begrazingscontract voor de landzijde van de dijk langs de gewestweg
T300 tussen de Waterpolder (770 m stroomopwaarts Jacksenbrug) tot de Sifon (figuur 1).
De kruin en het talud langs de zijde van het Leopoldkanaal worden beheerd door
Waterwegen en Zeekanaal m.u.v. van 1 m langs de gewestweg.

2

Actuele botanische waarde

De kruidige vegetatie duidt op verruigde en voedselrijke omstandigheden. Dit uit zich in hoge
bedekkingen van glanshaver, ruw beemdgras, kropaar, grote brandnetel, fluitenkruid,
kleefkruid, zevenblad, smeerwortel, ridderzuring, akkerdistel en braam. Vooral in het
onderste gedeelte van het talud domineren grote brandnetel, zevenblad en braam. Relicten
van het meer waardevolle glanshavergrasland (scherpe boterbloem, veldzuring, margriet,
knoopkruid, gewone rolklaver en klein streepzaad) komen slechts sporadisch voor op de
kruin.
De voet van het talud is lokaal begroeid met struweel van iep, hazelaar, vlier, éénstijlige
meidoorn, esdoorn, es, zomereik en roos (zie foto 1). Vooral tussen Waterpolder en
Molentjesbrug groeit veel struweel. Er zijn 2 populierenrijen aangeplant in een geschrankt
patroon op de dijk van de gewestweg T300; 1 populierenrij is aangeplant langs het
Leopoldkanaal (figuur 1). De populieren zijn aangeplant met een tussenafstand van 10 m.

2

INBO.A.3450

www.inbo.be

Figuur 1. Situering van de zone met begrazingscontract.
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Foto 1. De dijk aan de landzijde langs de gewestweg T300 kent een productieve en verruigde kruidige
vegetatie.

4

INBO.A.3450

www.inbo.be

3

Ecologisch belang van dijken

In intensieve agrarische gebieden met weinig of een geringe oppervlakte aan halfnatuurlijke
biotopen kunnen dijken (en bij uitbreiding bermen) een belangrijke natuurfunctie vervullen
(Zwaenepoel & Maelfait, 1997 en Zwaenepoel, 1998).
De mogelijke ecologische functies van dijken zijn:


een leefgebied voor planten en dieren. Dit omvat een groeiplaats voor planten. Voor
dieren
kunnen
dijken
een
voorplantingsgebied,
een
voedselgebied,
een
overwinteringsplaats of een uitzichtpunt vormen;



een ecologische verbindingsweg (corridor) voor soorten;



een stapsteen voor soorten. Dit is een gebied dat te beperkt is voor de uitbouw van een
duurzame populatie maar waar een soort tijdelijk kan overleven;



een uitwijkplaats voor soorten wanneer het biotoop in de omgeving niet meer geschikt is
door bijvoorbeeld een intensief landgebruik;



een reservoir aan genetische diversiteit voor soorten;



een brongebied voor soorten: bij een ecologische inrichting en/of aangepast beheer van
het omgevend gebied is vanuit dijken herkolonisatie naar die gebieden op termijn
mogelijk.

De mate waarin deze ecologische functies kunnen vervuld worden, hangt in grote mate af
van het beheer van de dijken. In de ecoregio van de polders zijn de dijken bovendien vaak
extra waardevol door de aanwezigheid van kalkrijke bodems met een eigen specifieke flora
(bv. kattendoorn, wilde marjolein, beemdkroon, aardaker, gulden sleutelbloem, gewone
agrimonie, ruige leeuwentand, goudhaver en zeegroene zegge) of typische en bedreigde
diersoorten als de argusvlinder.
Net omwille van de grote ecologische potenties van dijken voert de Provincie Zeeland
(Nederland)
een
actief
dijkenbeheer
volgens
een
planmatige
aanpak:
https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee0600495. Vele dijken kennen een gericht
natuurbeheer, zie bv. http://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/dijken-zeeuwsvlaanderen. In de provincie West-Vlaanderen wordt de ecologische functie van de T300 dijk
weliswaar erkend, onder meer door de aanduiding als “ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang” in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (Provincie West-Vlaanderen,
(2002), maar een planmatig administratie-overschrijdend dijkenbeheer ontbreekt in de
regio. Als gevolg hiervan is er een versnipperd beheer.
De mogelijkheid om het T300-beheer mee in te schakelen met het begrazingbeheer in het
aansluitende traject langs de Damse Vaart kan in die zin een meerwaarde zijn. Binnen het
bestek van dit advies beperken we ons echter tot de landzijde van het dijkelement langs de
gewestweg T300. Vanuit de huidige situatie zien we in grote lijnen twee
ontwikkelingsscenario’s, nl. een populieren-struikendijk en een bloemendijk.
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Ontwikkelingsscenario populieren-struikendijk

De dijk blijft beplant met een dicht populieren- en struikenbestand, waardoor vooral enkel
een landschappelijke waarde vervuld wordt. Beschaduwing en bladval zorgen er immers voor
dat de kansen voor een ecologisch waardevolle graslandvegetatie gering zijn (Schaffers,
2002). Een soortenarme graslandvegetatie met hoge bedekkingen van productieve grassen
(ruw beemdgras, kropaar, glanshaver), grote brandnetel, fluitenkruid, kleefkruid, zevenblad,
smeerwortel en ridderzuring valt te verwachten. Het beheer speelt in deze situatie een
ondergeschikte rol en zowel onder een maai- als onder een begrazingsbeheer zijn er weinig
potenties voor meer waardevolle graslandtypes, zeker gezien de huidige reeds sterk
verruigde toestand.

5

Ontwikkelingsscenario bloemendijk

Bij dit scenario wordt een omvormingsbeheer naar bloem- en soortenrijke graslandvegetaties
en een onderhoudsbeheer ervan ingesteld. Na te streven graslandtypes en soorten
omvatten:






glanshavergrasland met kenmerkende soorten zoals knoopkruid, kraailook, margriet,
beemdkroon, glad walstro, goudhaver, gele morgenster, gewone rolklaver,
veldlathyrus, rapunzelklokje, groot streepzaad, kleine en grote bevernel, kattendoorn;
kamgrasland met als typische soorten kamgras, veldgerst, gewoon timoteegras,
madeliefje, witte klaver;
overig soortenrijk matig voedselrijk grasland met als kenmerkende soorten scherpe
boterbloem, smalle weegbree, duizendblad, veldzuring, peen, rode klaver, kleine
klaver, sint-janskruid, gewoon reukgras, gewoon biggenkruid en knolboterbloem.

Dergelijke graslandtypes zijn zeker te combineren met de aanwezigheid van struwelen en
knotbomen; met hoogstambomen enkel indien ze voldoende ver uit elkaar staan (minimaal
10 m).

5.1

Beheeradvies

5.1.1 Maaibeheer
Voor de omvorming van een verruigd grasland naar glanshavergrasland of soortenrijk matig
voedselrijk grasland is een verschralend maaibeheer aangewezen. Maaien met afvoer wordt
tevens voorgesteld in het groenbeheerplan van de gewestweg T300 (AWV, 2003). Via
maaien worden nutriënten verwijderd op voorwaarde dat het maaisel snel (binnen 1 of 2
weken) en voldoende wordt weggehaald (Schaffers et al., 1998).
Concreet stellen we een 1ste maaibeurt van de kruin en het talud in het begin van juni en een
tweede maaibeurt in september voor.

5.1.2 Begrazingsbeheer
Pas wanneer de productieve soorten zijn onderdrukt en er een bloemrijke graslandvegetatie
is ontwikkeld kan een begrazingsbeheer worden ingesteld. Begrazing als enige beheervorm is
immers minder ideaal om voedingsstoffen te verwijderen (Bakker, 1989). Door de steile
taluds is begrazing met runderen hier niet wenselijk. Schapen kunnen wel worden ingezet.
Schapen zijn selectieve grazers met een voorkeur voor niet-grassen, knoppen, bloemen of
jonge scheuten (Rook et al., 2004; Grant et al., 1985). Dikwijls worden de doelsoorten graag
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gegeten waardoor een sturing van de begrazing zich opdringt en een rustperiode wenselijk
is.
Wanneer schapen pas in de 2de helft van mei of juni op de dijk komen is de vegetatie reeds
hoog uitgegroeid en bestaat de kans dat de biomassa niet volledig wordt kort gegeten. Een
deel van de biomassa wordt vertrappeld en niet meer gegeten waardoor strooiselvorming en
verruiging van de vegetatie wordt bevorderd. Enkel competitieve soorten (grote brandnetel,
glanshaver, zuringsoorten, distels) kunnen in dergelijke omstandigheden groeien.
Bij schapenbegrazing kan het nodig zijn zones met grote brandnetel bijkomend te maaien.
De ervaring leert dat de gebruikte schapenrassen grote brandnetels niet afgrazen. Hierdoor
ontstaan vaak situaties waarbij de hele vegetatie wel kort wordt gegraasd, maar niet de
zones met grote brandnetel. Bijgevolg hebben deze een competitief voordeel en kan grote
brandnetel zich lateraal uitbreiden. Het bijkomend maaien van de grote brandnetel met
afvoer van het maaisel kan dit tegengaan (Vandevoorde et al., 2016).
Concreet stellen we voor om vroeg in het groeiseizoen (april-mei) te starten met
schapenbegrazing en dit tot de vegetatie kort is gegeten. In juni-juli wordt een rustperiode
voorzien, waarin planten de mogelijkheid krijgen om tot bloei te komen. In augustus worden
de schapen terug ingeschaard tot september-oktober. Het exacte begin en einde van de
begrazingstermijnen moet bepaald worden
in functie van de grasgroei en
weersomstandigheden. Bij vroege grasgroei kan eerder worden ingeschaard en bij goede
weersomstandigheden kan langer worden gegraasd. De vegetatie gaat kort de winter in.
Hetzelfde resultaat kan zowel met een geherderde schaapskudde als met stootbegrazing in
een rotatiesysteem bekomen worden.

5.1.3 Combinatie maaien en begrazen
Door een maaibeurt in de eerste helft van het groeiseizoen wordt heel wat biomassa
weggehaald. Vervolgens kan nabegrazing worden toegepast. Door de maaibeurt kunnen de
dieren de vegetatie beter en efficiënter kort grazen.
De kruin en de bovenste helft van het talud worden begin juni gemaaid, vanaf augustus volgt
nabegrazing met schapen.

5.1.4 Beheer houtige vegetaties
Om bloemrijke graslandvegetaties te ontwikkelen en in stand te houden zijn lichtrijke
condities wenselijk. Om de negatieve impact van beschaduwing en bladval te reduceren voor
de dijkvegetatie langs de gewestweg T300 is een uitdunning van de populieren wenselijk en
worden de bomen best hoog opgesnoeid. Een andere mogelijkheid is om de populieren als
knotboom te beheren, hoewel schietwilgen daartoe een geschiktere soort zijn.
Om op het talud kansen te bieden voor een bloemrijke graslandvegetatie is het raadzaam om
de struwelen terug te zetten via hakhoutbeheer volgens een gefaseerd rotatiebeheer (bv.
cycli van 10 jaar). Dit is vooral aan te bevelen op het traject tussen de Waterpolder en
Molentjesbrug.
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Conclusie
Afhankelijk van het ecologisch streefbeeld kan gekozen worden tussen verschillende
beheervormen voor de vegetatie op de landzijde van de dijk langs de gewestweg T300. Bij
het behoud van alle populieren en struiken op de dijk zijn er zowel onder een maai- als
onder een begrazingsbeheer weinig potenties voor meer waardevolle graslandtypes. In een
scenario met een uitgedund en hoog opgesnoeid populierenbestand en teruggezette
struikvegetaties is gedurende de eerste jaren een maaibeheer nodig om bloemrijke
graslandvegetaties te ontwikkelen. Hierbij is het van cruciaal belang dat het maaisel snel
(binnen 1 of 2 weken) en voldoende wordt weggehaald. Wanneer de productieve soorten zijn
onderdrukt kan de combinatie van maaien met nabegrazing ingesteld worden of volstaat een
begrazingsbeheer. Het struweel wordt best gefaseerd teruggezet en onderhouden via een
hakhoutbeheer.
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