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Samenvatting
Dit rapport handelt over de ecologische opvolging van de bermvegetatie langs het Leopoldkanaal via zo’n 80
permanente proefvlakken. De vegetatie in deze proefvlakken werd gedetailleerd beschreven door middel van
vegetatieopnames en dit in verschillende rondes (2006, 2011 en 2015).
De resultaten duiden op het voorkomen van een soortenarme en weinig diverse bermvegetatie langs het
Leopoldkanaal met dominantie van forse en productieve soorten. Er zijn dan ook significante verschillen tussen
vegetatievariabelen afgeleid uit de opnames van 2015 en deze afgeleid uit doelvegetaties (glanshavergrasland en
vrij soortenrijk matig voedselrijk grasland): significant lagere waarden voor het soortenaantal, de Shannon‐Wiener
diversiteit, Grime’s stresstolerant aandeel, de bedekking van stikstofmijdende soorten en de bedekking van
kernsoorten voor glanshavergrasland, en significant hogere waarden voor het Ellenberg‐indicatorgetal voor
nutriënten, de bedekking van stikstofminnende soorten en Grime’s competitief aandeel.
De bermvegetatie langs het Leopoldkanaal evolueert niet naar doelvegetaties. Integendeel, vegetatieopnames van
2015 hebben significant lagere waarden voor het soortenaantal, de Shannon‐Wiener diversiteit en de bedekking
van stikstofmijdende soorten ten opzicht van vegetatieopnames van 2006. Voor andere vegetatievariabelen worden
geen significante verschillen waargenomen tussen de opvolgingsrondes. De Rode Lijst soorten bevertjes en
knolboterbloem werden aangetroffen in vegetatieopnames van 2006 en 2011 maar niet meer in de opnames van
2015. De Rode Lijst soort goudhaver is in 2015 vastgesteld in minder vegetatieopnames en de bedekking is gedaald
ten opzichte van vorige opvolgingsrondes.
Mogelijke oorzaken voor het handhaven van een soortenarme en productieve bermvegetatie langs het
Leopoldkanaal ondanks het maaibeheer zijn onduidelijk. In dit rapport worden mogelijke oorzaken besproken zoals
beschaduwing door bomenrijen, een lokaal niet‐natuurvriendelijk uitgevoerd maaibeheer, verstoring en
randeffecten.
Het rapport gaat verder in op de locaties van rietgordels aan de waterlijn, struwelen op het talud aan de waterzijde
en populaties van de invasieve exoten Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien langs het
Leopoldkanaal.
Tot slot worden een aantal beheervoorstellen aangegeven voor de bermen en de oevers langs het Leopoldkanaal.
Bij de afweging van het beheer is rekening gehouden met aspecten rond oeverstabiliteit en waterafvoer en met
praktische randvoorwaarden.

4

doi.org/10.21436/inbor.12505806

www.inbo.be

English abstract
This study deals with the monitoring of the embankment vegetation along the ‘Leopoldkanaal’ via about 80
permanent quadrats. The vegetation in these permanent quadrats were described by means of vegetation relevés
in different years (2006, 2011 en 2015).
The results show that a species‐poor en low divers embankment vegetation occurs along the ‘Leopoldkanaal’
dominated by tall and productive plant species. As a consequence, significant differences are found between
vegetation variables derived from vegetation relevés of 2015 and these derived from target vegetations
(Arrhenatherum grasslands or rather species rich mesotrophic grasslands): significant lower values for species
number, Shannon‐Wiener diversity, Grime’s stress‐tolerant value, cover of non‐nitrophilic plant species, cover of
plant species typical for Arrhenatherum grasslands, and significant higher values for the Ellenberg's indicator value
for nitrogen, the cover of nitrophilic plant species and Grime’s competitive value.
The embankment vegetation along the ‘Leopoldkanaal’ does not develop to target vegetations. Contrary, significant
lower values are noted for the species number, Shannon‐Wiener diversity and cover of non‐nitrophilic plant species
in vegetation relevés from 2015 compared with 2006. Other vegetation variables do not show significant
differences between years. The Red list species Briza media and Ranunculus bulbosus were found in vegetation
relevés from 2006 and 2011 but not in 2015. Compared to 2006 and 2011, a lower number of vegetation relevés
and a lower cover of the Red list species Trisetum flavescens is observed in 2015.
Possible causes for the maintenance of a species‐poor and productive embankment vegetation along the
‘Leopoldkanaal’ despite a mowing management are not known. In this study possible causes are discussed like
shading by tree rows, a mowing management executed in an ecologically inappropriate way, disturbance or edge
effects.
This study also shows the locations of reed borders, scrubs growing on the canal side embankment and populations
of the invasive alien species Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum and Impatiens glandulifera along the
‘Leopoldkanaal’.
In the last chapter management measures are proposed for the embankment vegetation along the ‘Leopoldkanaal’.
These measures take preconditions concerning embankment stability, water discharge and practical aspects into
account.
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1

Inleiding

De missie van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is het voeren van een duurzaam en dynamisch beheer van de
bevaarbare waterwegen in haar werkingsgebied, inclusief de ernaast 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). Binnen dit kader streeft W&Z naar een
ecologisch beheer van de bermen langs het Leopoldkanaal.
Bij de uitwerking van de ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving is de bermvegetatie
geïnventariseerd. Op basis van deze kennis en rekening houdend met praktische randvoorwaarden en de
ecologische potenties is een bermbeheerplan voorgesteld (Van Kerckvoorde & Decleer 2009). Enkele aanpassingen
in het bermbeheerplan werden doorgevoerd (Van Kerckvoorde 2010), in overeenstemming met de opmerkingen
geformuleerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB, brief met kenmerk AVES/JM/W&Z/10.1271). ANB
keurde vervolgens het bermbeheerplan goed en verleende dus afwijkingen op de maaidata uit het Bermbesluit (van
27 juni 1984, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1984), in de regel voor een periode van 10 jaar.
Het beheerplan is doorvertaald in groenbestekken van W&Z (ter ondersteuning werd hiervoor een INBO‐nota
opgesteld; Van Kerckvoorde 2011).
Bij het verlenen van de afwijkingen op de maaidata van het Bermbesluit suggereerde ANB om de bermvegetatie te
monitoren. W&Z heeft het INBO gevraagd om de vegetatie van de bermen langs het Leopoldkanaal op te volgen. De
doelstellingen voor de ecologische opvolging omvatten:

het opvolgen en beoordelen van de kruidvegetatie,

het evalueren van het maai‐ en graasbeheer,

het tijdig signaleren van positieve of negatieve ecologische ontwikkelingen.
De onderzoeksresultaten kunnen W&Z helpen in het beheer en de inrichting van bermen.
De methodologie voor de ecologische opvolging is vastgelegd in Van Kerckvoorde & Decleer (2006). De resultaten
van de ecologische opvolging van 2006 en 2011 zijn gerapporteerd in respectievelijk Van Kerckvoorde & Decleer
(2007) en Van Kerckvoorde & Dhaluin (2012). Het voorliggend rapport beschrijft de resultaten van het veldwerk
verricht in 2015 en vergelijkt deze met vorige opvolgingsrondes. Tevens worden in dit rapport beheervoorstellen
geformuleerd voor de vegetatie op de berm (kruin en talud) en op de oever.
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2

Materiaal en methoden

2.1

Ecologische opvolging

De bermvegetatie langs het Leopoldkanaal wordt opgevolgd via vaste proefvlakken (permanente kwadraten of
PQ’s) van 2x2m. De proefvlakken werden vastgelegd via een aselecte steekproef, om de km aan de waterzijde en
om de 2 km aan de landzijde. Daarenboven werden een aantal proefvlakken afgebakend omwille van de
aanwezigheid van Rode Lijst soorten en/of soortenrijke vegetaties (Van Kerckvoorde & Decleer 2006). De
proefvlakken liggen in trajecten die worden gemaaid of begraasd.

2.1.1 Uitgevoerd veldwerk
In een proefvlak wordt een vegetatieopname verricht via de decimale schaal van Londo (Londo 1975). In 2015
werden de proefvlakken voor de 3de maal geïnventariseerd; tussen begin juni en eind juli werden in totaal 81
vegetatieopnames verricht. Voor 4 proefvlakken konden geen vegetatieopname worden beschreven, namelijk:

twee proefvlakken (water‐ en landzijde) gelegen op de rechteroever zo’n 500m stroomafwaarts
Dudzelebrug omdat het jaagpad er was afgesloten door werkzaamheden bij de aanleg van de A11;

het proefvlak (waterzijde) op de rechteroever zo’n 350m stroomafwaarts Oosthoekbrug omwille van
gazonbeheer door omwonenden;

het proefvlak (waterzijde) op de rechteroever zo’n 500m stroomafwaarts Sifonbrug door de verstoorde
berm als gevolg van het rooien van de bomenrijen.

2.1.2 Digitalisatie
De vegetatieopnames van de bermvegetatie langs het Leopoldkanaal werden ingevoerd in INBOVEG. INBOVEG 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 (De Bie & Paelinckx 2013).

2.1.3 Verwerking
2.1.3.1

Biodiversiteit

Als maat voor de biodiversiteit van de vegetatieopnames worden het aantal soorten en de Shannon‐Wiener
diversiteitindex bepaald.
Een diversiteitindex geeft bijkomende informatie in vergelijking met het aantal soorten vermits in de berekening
ook rekening wordt gehouden met de relatieve abundantie van de soorten in een vegetatieopname. Als
diversiteitindex wordt de Shannon‐Wiener index aangewend (Shannon 1948):

Shannon‐Wiener index =

2.1.3.2

∑

p ln p

waarbij:
pi = relatieve abundantie van de ide soort
ln = natuurlijke logaritme
s = aantal soorten

Ellenberg‐indicatorgetallen

Ellenberg‐indicatorgetallen geven voor een groot aantal plantensoorten een indicatiewaarde voor enkele
standplaatsfactoren. Een dergelijke indicatiewaarde is een getal, doorgaans op een ordinale schaal van 1 tot 9, dat
de milieuomstandigheden aangeeft waarbij een plant optimaal voorkomt. Er zijn indicatorgetallen voor licht,
temperatuur, continentaliteit, vocht, zuurgraad, nutriënten, zout, zware metalen en maaigevoeligheid (Ellenberg et
al. 1992). Het gebruik van Ellenberg‐indicatorwaarden blijkt in veel gevallen een adequaat hulpmiddel te zijn om
o.a. inzicht te verwerven in de mogelijke onderliggende oorzaken van variatie in de vegetatie of om
vegetatiewijzigingen te relateren met veranderende milieucondities (zie o.a. Diekmann 2003, Schaffers & Sykora
2000, Hill & Carey 1997).
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De Ellenberggetallen voor de verschillende taxa zijn overgenomen uit Ellenberg et al. (1992;
http://statedv.boku.ac.at/zeigerwerte). Sommige soorten zijn er echter niet in opgenomen. Voor deze soorten is
het Ellenberggetal gehaald uit Hill et al. (1999). Dit was het geval voor koolzaad, glad walstro en smalle wikke.
In dit rapport worden per vegetatieopname gewogen gemiddelden berekend van de Ellenberg‐indicatorgetal voor
nutriënten (tabel 1). Dit betekent dat rekening is gehouden met de bedekkingen van de verschillende soorten in de
vegetatieopname.
Tabel 1.
waarde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
?

Het Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten (Ellenberg et al. 1992).
betekenis
zeer stikstofarme bodems
zeer stikstofarme bodems / stikstofarme bodems
stikstofarme bodems
stikstofarme bodems / matig stikstofrijke bodems
matig stikstofrijke bodems
matig stikstofrijke bodems / stikstofrijke bodems
stikstofrijke bodems
uitgesproken stikstofrijke bodems
zeer uitgesproken stikstofrijke bodems
indifferent
onbekend volgens Ellenberg

Op basis van het Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten wordt in dit rapport een onderscheid gemaakt tussen
stikstofmijdende en stikstofminnende soorten:

stikstofmijdende soorten hebben een Ellenbergwaarde voor nutriënten van 3 of lager,

stikstofminnende soorten een waarde van 7 of hoger.

2.1.3.3

CSR‐overlevingsstrategieën

Grime (2001) ontwikkelde een classificatie van plantensoorten volgens de overlevingsstrategie: de CSR‐classificatie.
De CSR‐classificatie vertrekt van het idee dat twee groepen van externe factoren de hoeveelheid dood en levend
plantmateriaal in welk habitat ook bepalen: stress en verstoring. Stress zijn invloeden die de fotosynthese beperken
zoals het gebrek aan licht, water, nutriënten of suboptimale temperaturen. Verstoring duidt op het geheel of
gedeeltelijk vernietigen van plantbiomassa door bv. herbivoren, windschade, vorstschade, ziekteverwekkers,
vertrappeling of erosie (Grime 2001).
Door de mate van stress en verstoring kunnen verschillende overlevingsstrategieën worden bepaald. De
competitieve strategie (C) treedt op de voorgrond bij lage stress en lage intensiteit van verstoringen, de
stresstolerante strategie (S) bij hoge stress en gering aantal verstoringen, de ruderale strategie (R) onder lage stress
en een hoge intensiteit van verstoringen.
De CSR‐classificatie van de verschillende plantensoorten werd overgenomen uit Hodgson et al. (1995). Het C‐, S‐ en
R‐aandeel van een vegetatieopname werd berekend volgens de methode beschreven door Hunt et al. (2004). Deze
methode maakt gebruik van gewogen gemiddelden door de bedekkingen van de verschillende soorten in de
berekening te betrekken.

2.1.3.4

Kenmerkende soorten van matig voedselrijk grasland en glanshavergrasland

Met behulp van de soorten opgelijst in de graslandsleutel (De Saeger et al. in voorbereiding) is voor de verschillende
vegetatieopnames de bedekking van soorten van glanshavergrasland (‘Hu‐kerngroep’) en matig voedselrijk grasland
(‘Hu‐groep’) bepaald (tabel 2).
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Tabel 2.

Soorten kenmerkend voor glanshavergrasland en matig voedselrijk grasland. Bron: De Saeger et al. (in
voorbereiding).

soorten kenmerkend voor
glanshavergrasland
aardaker
beemdkroon
beemdooievaarsbek
bevertjes
gele morgenster
gewone agrimonie
gewone rolklaver
gewone vogelmelk
glad walstro
goudhaver
graslathyrus
groot streepzaad
grote bevernel
grote pimpernel
gulden boterbloem
gulden sleutelbloem
klavervreter
kleine bevernel
kleine ratelaar
knolboterbloem
knolsteenbreek
knoopkruid
kraailook
margriet
muskuskaasjeskruid
naakte lathyrus
rapunzelklokje
ruige leeuwentand
veldlathyrus
veldsalie
vijfdelig kaasjeskruid
zachte haver

2.1.3.5

soorten kenmerkend voor matig
voedselrijk grasland
beemdlangbloem
fluitenkruid
gewone berenklauw
gewone engelwortel
gewoon duizendblad
gewoon reukgras
glanshaver
grasmuur
grote vossenstaart
kleine klaver
pastinaak
peen
rietzwenkgras
rode klaver
rood zwenkgras
scherpe boterbloem
Sint‐Janskruid
smalle weegbree
gewoon timoteegras
veldbeemdgras
veldzuring

Rode Lijst 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. De Rode Lijst voor plantensoorten in Vlaanderen is
uitgewerkt in Van Landuyt et al. (2006).
In deze studie worden soorten met Rode Lijst categorie achteruitgaand, zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd of met
verdwijning bedreigd Rode Lijst soorten genoemd.
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2.1.3.6

Richtwaarden voor doelvegetaties

Bij jaarlijks gemaaide of begraasde bermtrajecten is glanshavergrasland of vrij soortenrijk matig voedselrijk grasland
veelal een doel. Deze graslandtypes werden afgebakend en getypeerd op basis van een dataset met een groot
aantal bermvegetatieopnames langs waterwegen (Van Kerckvoorde 2016). Richtwaarden voor deze graslandtypes
zijn:

aantal soorten > 15;

Shannon‐Wiener diversiteitindex > 1,8;

Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten < 6,4;

bedekking van stikstofmijdende soorten > 1%;

stresstolerant aandeel > 16,6.
Specifiek voor glanshavergrasland is een bedekking van kernsoorten van glanshavergrasland hoger dan 4% een
richtcijfer.

2.1.3.7

Statistische verwerking

Significante verschillen (P<0,05) tussen vegetatievariabelen afgeleid uit de verschillende rondes worden nagegaan
door middel van ‘linear mixed‐effect models’. De vegetatieopnames van de verschillende rondes zijn niet
onafhankelijk van elkaar vermits opnames steeds gebeuren binnen hetzelfde proefvlak. ‘Mixed models’ kunnen met
dergelijke herhaalde metingen omgaan (Pinheiro & Bates 2000). Responsvariabelen voor het model zijn de
verschillende vegetatievariabelen, de ‘random factor’ zijn de proefvlakken en de ‘fixed factor’ is het jaar van
vegetatieopname. Deze statistische analyse is verricht via R (R Development Core Team 2011) waarbij gebruik is
gemaakt van het nlme pakket (Pinheiro et al. 2011).
Verschillen tussen de locatie van de vegetatieopname (land‐ of waterzijde) of tussen de data van 2015 en
doelvegetaties zijn nagegaan via een tweezijdig t‐test, eveneens via R.

2.1.3.8

Grafische voorstelling

De spreiding voor verschillende vegetatievariabelen wordt veelal grafisch voorgesteld door middel van boxplots. De
opbouw van een boxplot is als volgt: rechthoek = 1ste en 3de kwartielwaarden (25ste en 75ste percentiel); dikkere lijn =
mediaan; staart = maximale en minimale waarde binnen 1,5x kwartielafstand; cirkels = uitbijters dit zijn waarden
verder gelegen dan 1,5x kwartielafstand.
Op de boxplots worden tevens de data voor doelvegetaties (onder een maai‐ of graasbeheer) weergegeven
(aangeduid via de titel ‘referentie’). De doelvegetaties zijn glanshavergrasland of vrij soortenrijk matig voedselrijk
grasland en werden afgebakend en getypeerd op basis van een dataset met een groot aantal
bermvegetatieopnames langs waterwegen (Van kerckvoorde 2016).
De grafieken zijn gemaakt via R (R Development Core Team 2011) door gebruik te maken van het ggplot2 pakket
(Wickham 2009).

2.2

Ecologische inventarisatie

Op vraag van W&Z is langs het Leopoldkanaal tijdens het groeiseizoen van 2016 een inventarisatie gebeurt van:

de invasieve exoten,

de rietgordels aan de waterlijn en,

de struiken op de berm aan de waterzijde.
Met behulp van een hand‐GPS (nauwkeurigheid 1‐5 m) zijn de groeiplaatsen bepaald. De inventarisatiegegevens uit
de ecologische gebiedsvisie van het Leopoldkanaal (Van Kerckvoorde & Decleer 2009) vormden de basis. Deze
gegevens zijn vervolgens gecontroleerd, verfijnd of aangepast.
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3

Resultaten

3.1

Ecologische opvolging

3.1.1 Biodiversiteit
De mediaanwaarde voor het soortenaantal ligt bij de data van 2015 op 12 (figuur 1). Er is een significant verschil
(p<0,05, t‐test) van het soortenaantal tussen de vegetatieopnames aan de waterzijde en deze aan de landzijde. Een
lager aantal soorten wordt waargenomen aan de landzijde. In de totale dataset is er een significant lager
soortenaantal in 2015 en 2011 in vergelijking met de data van 2006. Voor de vegetatieopnames aan de landzijde
wordt in 2015 een significant lager soortenaantal waargenomen ten opzichte van de data van 2006. 14% van de
vegetatieopnames van 2015 hebben een soortenaantal hoger dan 15 (dit kan gelden als richtwaarde voor
doelvegetaties, zie ook 2.1.3.6). Voor vegetatieopnames aan de waterzijde ligt dit aandeel op 21%, voor
vegetatieopnames aan de landzijde op 8%. Er is een significant hoger soortenaantal bij doelvegetaties ten opzichte
van de data langs het Leopoldkanaal van 2015.

*

*
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a

Figuur 1.

b

+
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a

a
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ab
b

Boxplots van het soortenaantal voor de vegetatieopnames langs het Leopoldkanaal in 2006, 2011 en 2015
opgesplitst in de totale dataset, de waterzijde en de landzijde. Het rechtse deel van de figuur toont de boxplot van
het soortenaantal voor doelvegetaties (glanshavergrasland en vrij soortenrijk matig voedselrijk grasland).
Verschillende letters geven een significant verschil aan tussen de opvolgingsrondes op basis van een ‘linear mixed‐
effect model’; * duidt op een significant verschil tussen water‐ en landzijde in de data 2015 op basis van t‐test; +
duidt op een significant verschil tussen de data van 2015 en data voor doelvegetaties op basis van t‐test.

De mediaanwaarde voor de Shannon‐Wiener diversiteitindex ligt bij de data van 2015 op 1,7 (figuur 2). De
diversiteit bij de data van 2015 is significant (p<0,05, t‐test) lager bij vegetatieopnames aan de landzijde ten
opzichte van de waterzijde. In de totale dataset is er een significant lagere diversiteit in 2015 en 2011 in vergelijking
met de data van 2006. Voor de vegetatieopnames aan de waterzijde wordt een significant lagere diversiteit
waargenomen tussen de data van 2011 en 2006. 42% van de vegetatieopnames van 2015 hebben een diversiteit
hoger dan 1,8 (dit kan gelden als richtwaarde voor doelvegetaties, zie ook 2.1.3.6): 48% voor de waterzijde en 28%
voor de landzijde. Er is een significant hogere Shannon‐Wiener diversiteitindex bij doelvegetaties ten opzichte van
de data langs het Leopoldkanaal van 2015.
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Figuur 2.
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Boxplots van de Shannon‐Wiener diversiteitindex voor de vegetatieopnames langs het Leopoldkanaal in 2006,
2011 en 2015 opgesplitst in de totale dataset, de waterzijde en de landzijde. Het rechtse deel van de figuur toont
de boxplot van de diversiteit voor doelvegetaties (glanshavergrasland en vrij soortenrijk matig voedselrijk
grasland). Verschillende letters geven een significant verschil aan tussen de opvolgingsrondes op basis van een
‘linear mixed‐effect model’; * duidt op een significant verschil tussen water‐ en landzijde in de data 2015 op basis
van t‐test; + duidt op een significant verschil tussen de data van 2015 en data voor doelvegetaties op basis van t‐
test.

3.1.2 Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten
De mediaanwaarde van het Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten bij de totale dataset in 2015 bedraagt 6,8. Er is
een significant hogere waarde bij vegetatieopnames aan de landzijde ten opzichte van de waterzijde (figuur 3). Er
zijn geen significante verschillen tussen de opvolgingsrondes. Bij 25% van de vegetatieopnames van 2015 ligt het
Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten lager dan 6,4 (richtgetal voor doelvegetaties, zie ook 2.1.3.6). Dit aandeel is
30% voor vegetatieopnames aan de waterzijde en 12% voor opnames aan de landzijde. Er is een significant lager
Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten bij doelvegetaties ten opzichte van de data langs het Leopoldkanaal van
2015.
De bedekking van stikstofmijdende soorten is gering (figuur 4). De mediaanwaarde in de data van 2015 is 0%, zowel
de
in de totale dataset als bij opsplitsing in water‐ en landzijde. De 3 kwartielwaarde is 1% bij de totale dataset, 2% bij
de vegetatieopnames gelegen aan de waterzijde en 1% bij opnames aan de landzijde. Er is een significant lagere
bedekking van stikstofmijdende soorten bij de data van 2015 in vergelijking met de data van 2006. Er is geen
significant verschil tussen de bedekking van stikstofmijdende soorten in 2015 aan de landzijde versus de waterzijde.
Bij 26% van de vegetatieopnames van 2015 ligt de bedekking van stikstofmijdende soorten hoger dan 1% (richtgetal
voor doelvegetaties, zie ook 2.1.3.6). Dit aandeel is 32% voor vegetatieopnames aan de waterzijde en 12% voor
opnames aan de landzijde. Er is een significant hogere bedekking van stikstofmijdende soorten bij doelvegetaties
ten opzichte van de data langs het Leopoldkanaal van 2015.
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Figuur 3.

Boxplots van het Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten in de vegetatieopnames langs het Leopoldkanaal in
2006, 2011 en 2015 opgesplitst in de totale dataset, de waterzijde en de landzijde. Het rechtse deel van de figuur
toont de boxplot van het Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten voor doelvegetaties (glanshavergrasland en vrij
soortenrijk matig voedselrijk grasland). * duidt op een significant verschil tussen water‐ en landzijde in de data
2015 op basis van t‐test; + duidt op een significant verschil tussen de data van 2015 en data voor doelvegetaties op
basis van t‐test.
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Boxplots van de bedekking van stikstofmijdende soorten in de vegetatieopnames langs het Leopoldkanaal in 2006,
2011 en 2015 opgesplitst in de totale dataset, de waterzijde en de landzijde. Het rechtse deel van de figuur toont
de boxplot van de bedekking van stikstofmijdende soorten voor doelvegetaties (glanshavergrasland en vrij
soortenrijk matig voedselrijk grasland). Verschillende letters geven een significant verschil aan tussen de
opvolgingsrondes op basis van een ‘linear mixed‐effect model’; + duidt op een significant verschil tussen de data
van 2015 en data voor doelvegetaties op basis van t‐test.

De bedekking van stikstofminnende soorten voor de data 2015 is hoog met mediaanwaarde van 59% in de totale
dataset (figuur 5). Er zijn geen significante verschillen tussen de opvolgingsrondes. Er is geen significant verschil
tussen de bedekking van stikstofminnende soorten in 2015 aan de landzijde versus de waterzijde. Er is een
significant lagere bedekking van stikstofminnende soorten bij doelvegetaties ten opzichte van de data langs het
Leopoldkanaal van 2015.
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Figuur 5.

Boxplots van de bedekking van stikstofminnende soorten in de vegetatieopnames langs het Leopoldkanaal in 2006,
2011 en 2015 opgesplitst in de totale dataset, de waterzijde en de landzijde. Het rechtse deel van de figuur toont
de boxplot van de bedekking van stikstofminnende soorten voor doelvegetaties (glanshavergrasland en vrij
soortenrijk matig voedselrijk grasland). + duidt op een significant verschil tussen de data van 2015 en data voor
doevegetaties op basis van t‐test; + duidt op een significant verschil tussen de data van 2015 en data voor
doelvegetaties op basis van t‐test.

3.1.3 CSR‐overlevingsstrategieën
Het stresstolerant aandeel in 2015 heeft een mediaanwaarde van 16% voor de totale dataset (figuur 6). Er zijn geen
significante verschillen van het stresstolerant aandeel tussen de opvolgingsrondes. Er is geen significant verschil
tussen het stresstolerant aandeel in 2015 aan de landzijde in vergelijking met de waterzijde. 52% van de
vegetatieopnames kennen waarden hoger dan 16,0% (richtwaarde voor doelvegetaties, zie ook 2.1.3.6). Er is een
significant hoger stresstolerant aandeel bij doelvegetaties ten opzichte van de data langs het Leopoldkanaal van
2015.
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Figuur 6.
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Boxplots van het stresstolerant aandeel bij de vegetatieopnames langs het Leopoldkanaal in 2006, 2011 en 2015
opgesplitst in de totale dataset, de waterzijde en de landzijde. Het rechtse deel van de figuur toont de boxplot met
het stresstolerant aandeel voor doelvegetaties (glanshavergrasland en vrij soortenrijk matig voedselrijk grasland);
+ duidt op een significant verschil tussen de data van 2015 en data voor doelvegetaties op basis van t‐test.
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Het competitief aandeel in 2015 heeft een mediaanwaarde van 58% voor de totale dataset (figuur 7). Er zijn geen
significante verschillen van het competitief aandeel tussen de opvolgingsrondes. Er is geen significant verschil
tussen het competitief aandeel in 2015 aan de landzijde versus de waterzijde. Er is een significant lager competitief
aandeel bij doelvegetaties ten opzichte van de data langs het Leopoldkanaal van 2015.
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Figuur 7.

Boxplots van het competitief aandeel bij de vegetatieopnames langs het Leopoldkanaal in 2006, 2011 en 2015
opgesplitst in de totale dataset, de waterzijde en de landzijde. Het rechtse deel van de figuur toont de boxplot met
het competitief aandeel voor doelvegetaties (glanshavergrasland en vrij soortenrijk matig voedselrijk grasland); +
duidt op een significant verschil tussen de data van 2015 en data voor doelvegetaties op basis van t‐test.

3.1.4 Kenmerkende soorten van matig voedselrijk grasland en glanshavergrasland
De bedekking van soorten kenmerkend voor matig voedselrijk grasland in 2015 kent een mediaanwaarde van 51%
(figuur 8). Er zijn significant hogere bedekkingen in 2015 ten opzicht van 2006, zowel in de totale dataset als
opgesplitst in de water‐ en landzijde. Er is geen significant verschil tussen water‐ en landzijde.
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Figuur 8.
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Boxplots van de bedekking van soorten typisch voor matig voedselrijk grasland bij de vegetatieopnames langs het
Leopoldkanaal in 2006, 2011 en 2015 opgesplitst in de totale dataset, de waterzijde en de landzijde. Het rechtse
deel van de figuur toont de boxplot voor doelvegetaties (glanshavergrasland en vrij soortenrijk matig voedselrijk
grasland). Verschillende letters geven een significant verschil aan tussen de opvolgingsrondes op basis van een
‘linear mixed‐effect model’.
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De vegetatieopnames kennen veelal geen of een lage bedekking van kernsoorten van glanshavergrasland in 2015
(figuur 9). De mediaanwaarde bedraagt 0%, zowel voor de totale dataset als bij de opsplitsing in water‐ en landzijde.
de
De 3 kwartielwaarde is 1% bij de vegetatieopnames aan de waterzijde; 0% voor de landzijde en de totale dataset.
Er zijn geen significante verschillen tussen de opvolgingsrondes. Er is geen significant verschil tussen de bedekking in
2015 aan de landzijde versus de waterzijde. 10% van de vegetatieopnames in 2015 hebben bedekkingen hoger dan
4% (richtwaarde voor glanshavergrasland). Er is een significant hogere bedekking aan kernsoorten van
glanshavergrasland bij doelvegetaties ten opzichte van de data langs het Leopoldkanaal van 2015.
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Figuur 9.

Boxplots van de bedekking van kernsoorten voor glanshavergrasland bij de vegetatieopnames langs het
Leopoldkanaal in 2006, 2011 en 2015 opgesplitst in de totale dataset, de waterzijde en de landzijde. Het rechtse
deel van de figuur toont de boxplot voor doelvegetaties (glanshavergrasland en vrij soortenrijk matig voedselrijk
grasland); + duidt op een significant verschil tussen de data van 2015 en data voor doelvegetaties op basis van t‐
test.

3.1.5 Rode Lijst soorten
Bevertjes en knolboterbloem werden gevonden in de vegetatieopnames in 2006 en 2011 maar niet meer
waargenomen in de opnames van 2015 (figuur 10). Het aantal vegetatieopnames met en de bedekking van
goudhaver ligt lager in 2015 in vergelijking met 2006 en 2011. Ook de bedekking van geel walstro in één proefvlak
(landzijde op de linkeroever ongeveer 1km stroomafwaarts Oosthoekbrug) is lager in 2015 ten opzichte van 2006 en
2011.
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Figuur 10.

3.2

De bedekking van Rode Lijst soorten tijdens de veldcampagnes in 2006, 2011 en 2015.

Ecologische inventarisatie

Er groeien 3 invasieve exoten langs het Leopoldkanaal: Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien en
reuzenberenklauw (zie kaart 4). Japanse duizendknoop is aangetroffen op een 5‐tal locaties. Een grote populatie
groeit op de rechteroever zo’n 450m stroomopwaarts de spoorwegovergang te Zeebrugge. Zowel reuzenbalsemien
als reuzenberenklauw zijn langs het Leopoldkanaal aangetroffen op één enkele locatie.
Een vrij brede rietkraag aan de waterlijn is langs het Leopoldkanaal vooral ontwikkeld tussen het Isabellagemaal en
Zonnebrug en tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug (zie kaart 5).
Langs het Leopoldkanaal groeien struwelen op de berm aan de waterzijde vooral tussen Leestjesbrug en Sifonbrug
(rechteroever, foto 7) en tussen Dudzelebrug en de spoorwegovergang te Zeebrugge (linker‐ en rechteroever); zie
kaart 6.
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4

Discussie

De vegetatieopnames langs het Leopoldkanaal duiden vooral op een soortenarme en weinig diverse vegetatie met
dominantie van forse, productieve soorten. Er worden significante verschillen vastgesteld voor allerlei
vegetatievariabelen tussen de data afgeleid uit vegetatieopnames langs het Leopoldkanaal en deze uit
doelvegetaties (glanshavergrasland en vrij soortenrijk matig voedselrijk grasland; Van Kerckvoorde 2016). Zo tonen
de data van het Leopoldkanaal (3de ronde), ten opzichte van doelvegetaties, significant lagere waarde voor het
soortenaantal, de Shannon‐Wiener diversiteit, het stresstolerant aandeel, de bedekking van stikstofmijdende
soorten en de bedekking van kernsoorten voor glanshavergrasland en significant hogere waarden voor het
Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten, de bedekking van stikstofminnende soorten en het competitief aandeel.
De bermvegetatie langs het Leopoldkanaal evolueert niet naar doelvegetaties. Integendeel, vegetatieopnames van
de 3de ronde (2015) hebben significant lagere waarden voor het soortenaantal, de Shannon‐Wiener diversiteit en de
ste
bedekking van stikstofmijdende soorten ten opzicht van vegetatieopnames van 1 ronde (2006). De bedekking van
de
ste
soorten kenmerkend voor matig voedselrijk grasland is significant hoger in de 3 ronde in vergelijking met de 1
ronde. Echter, verschillende productieve grassen zijn kenmerkende soorten voor matig voedselrijk grasland (tabel
2). Voor de overige vegetatievariabelen worden geen significante verschillen waargenomen tussen de
opvolgingsrondes. Goudhaver, een Rode Lijst soort en een kenmerkende soort voor glanshavergrasland (tabel 2), is
de
tijdens de 3 ronde aangetroffen in minder vegetatieopnames dan in de vorige rondes en ook de bedekking van de
soort ligt lager.
Door het toepassen van een natuurvriendelijk maaibeheer wordt verwacht dat, vanuit een soortenarme en
productieve vegetatie, het soortenaantal en de diversiteit zullen toenemen en de productiviteit (en dus de
hoeveelheid maaisel) afneemt. Voor het soortenaantal en de diversiteit is dit proefondervindelijk vastgesteld door
ondermeer Zwaenepoel (1993) en van de Haterd et al. (2009). Het Ellenberg‐indicatorgetal voor nutriënten blijkt
een goede benadering te zijn voor de productiviteit van een vegetatie (zie ondermeer Wagner et al. 2007 en Hill &
Carey 1997). Door verschillende studies is vastgesteld dat het indicatorgetal voor nutriënten afneemt bij uitvoering
van een natuurvriendelijk maaibeheer (Zwaenepoel 1993, Bakker 1989 en Bakker et al. 2002).
Mogelijke redenen voor de instandhouding van soortenarme en productieve bermvegetatie langs het
Leopoldkanaal zijn niet direct duidelijk. Mogelijk is een combinatie van de hieronder opgesomde oorzaken van
belang.

Over zo goed als de volledige lengte van het Leopoldkanaal zijn bomenrijen aangeplant. Schaffers (2002)
observeert een lager aantal plantensoorten die groeien onder beschaduwde condities in vergelijking met
onbeschaduwde condities. De auteur verklaart dit door de effecten van bladstrooisel en de stijgende
competitie voor licht. De auteur geeft verder aan dat de verwachte soortentoename in vegetaties met een
natuurvriendelijk maaibeheer kan worden teniet gedaan door beschaduwing.

Bermen zijn lintvormige landschapselementen waardoor randeffecten sterk spelen (Endels 2004). Vooral
de inwaai van meststoffen en herbiciden vanuit het aanliggend landbouwgebied kan de bermvegetatie
beïnvloeden. Langs het Leopoldkanaal liggen bermgedeelten aan de landzijde van het jaagpad meestal
vlak naast gebieden met een intensieve landbouwvoering waardoor randeffecten sterk kunnen spelen. Dit
wordt bevestigd in de huidige dataset vermits een significant hoger Ellenberg‐indicatorgetal voor
nutriënten en een significant lager soortenaantal en diversiteit worden waargenomen in proefvlakken
gelokaliseerd aan de landzijde dan in proefvlakken aan de waterzijde.

Ecologisch waardevolle graslanden danken hun hoge soortenrijkdom aan een lange historiek van een
extensief beheer (Cousins & Eriksson 2002). Ecologisch bermbeheer wordt slechts toegepast sinds de
afgelopen decennia. Hiervoor werden bermen dikwijls gemaaid met een klepelmaaier waarbij het maaisel
niet werd opgeruimd. Zelfs een korte periode met een ecologisch niet‐gepast beheer kan de inspanning
van vele jaren correct uitgevoerd ecologisch beheer volledig tenietdoen (Sykora et al. 1993).
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Het maaibeheer langs het Leopoldkanaal wordt mogelijk niet overal op een natuurvriendelijke manier
uitgevoerd. Zo werd vastgesteld dat, lokaal, maaisel onvoldoende werd verwijderd (foto 1 en 2). Niet‐
weggehaald maaisel zorgt voor een voedselaanrijking van de bodem doordat veel nutriënten gedurende
de eerste dagen na het maaien uitlogen (Schaffers et al. 1998). 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 doelsoorten (Parr & Way 1988). Als gevolg
wordt een soortenarm grasland of verruigd grasland in stand gehouden of ontwikkeld. Een ander aspect
bij het maaibeheer is dat er tegenwoordig veelal wordt gewerkt met klepelmaaiers voorzien van directe
afzuiging van het maaisel. Echter, tijdens het opzuigen van het maaisel worden wellicht ook veel zaden (en
ongewervelden) verwijderd. Langetermijneffecten hiervan zijn niet gekend.
De vegetatie langs waterwegen kan een verstoring kennen door bv. het uitvoeren van berm‐ of
oeverwerken aan de waterweg. Langs het Leopoldkanaal is de bermvegetatie recent verstoord tussen
Sifonbrug en Oostkerkebrug en tussen Sasstraat en de spoorwegovergang te Zeebrugge als gevolg van het
het rooien van populieren.

Foto 1.
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Tussen de Sasstraat en de spoorwegovergang te Zeebrugge werd het maaisel niet voldoende weggehaald (foto
genomen op 12 oktober 2016).
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Foto 2.
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Tussen de Sifonbrug en Oostkerkebrug werd het maaisel niet voldoende weggehaald (foto genomen op 12 oktober
2016).
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5

Beheervoorstellen

Voorstellen rond maai‐ en graasbeheer voor bermen langs het Leopoldkanaal werden geformuleerd in de
ecologische gebiedsvisie (Van Kerckvoorde & Decleer 2009). ANB keurde de afwijkingen op de maaidata uit het
Bermbesluit voorgesteld in de gebiedsvisie goed mits een aantal wijzigingen (zie hiervoor Van Kerckvoorde 2010).
De beheermaatregelen werden overgenomen in de groenbestekken van W&Z (ter ondersteuning werd hiervoor een
INBO‐nota opgesteld; Van Kerckvoorde 2011).
In de voorbije jaren gebeurden er een aantal ecologisch minder wenselijke zaken tijdens het maaibeheer. Zo vond
ste
tussen Oesterput‐ en Bellekesstraatbrug en een verstoring van rietbroeders plaats doordat bij de 1 maaibeurt het
talud aan de waterzijde tot nabij de waterlijn werd gemaaid. Tussen Moershoofde‐ en Strobrug werd het talud aan
de waterzijde over zo goed als de volledige breedte gemaaid waardoor structuurvariatie in de vegetatie teniet werd
gedaan (foto 3). De beheervoorstellen die hieronder worden voorgesteld houden hiermee rekening. Op het talud
aan de waterzijde wordt voorgesteld om tijdens het regulier maaibeheer maximaal de bovenste helft te maaien.
Voor de onderste helft van het talud aan de waterzijde wordt een maaibeurt om de 3 jaar voorgesteld. Wanneer
ste
rietgordels aanwezig zijn nabij de waterlijn wordt, tijdens de 1 maaibeurt, de maaibreedte op het talud aan de
waterzijde beperkt of wordt zelfs geen maaibeheer voorgesteld. De beheervoorstellen zullen structuurvariatie
toelaten: een mozaïek van graslandvegetatie, ruigte en bramen met lokaal riet of struweel. Dergelijke mozaïek van
verschillende vegetatietypes betekent een belangrijke ecologische meerwaarde.

Foto 3.

Tussen Oosthoekbrug en Strobrug werd het talud gemaaid tot nabij de rietkraag (foto genomen op 7 juni 2016).

Er wordt een vrij intensief maai‐ en kapbeheer voorgesteld bij de bermen en oevers langs het Leopoldkanaal. Dit
omwille van de randvoorwaarden rond oeverstabiliteit (het mogelijk maken van visuele controles) en om
waterafvoer niet te hinderen (het beletten dat dikke takken in de waterweg of sluizen terecht komen). Tevens is er
bij het voorgesteld maaibeheer een afweging gebeurd met praktische randvoorwaarden vermits er anders kans is
op een sterk versnipperd beheer met alle gevolgen voor werkplanning en kostprijs. Een veralgemening van het
maaibeheer werd hier dan ook uitgewerkt. Zo is gewerkt met herkenbare locaties (bv. van brug tot brug) en met
voldoende lange trajecten met éénzelfde maaibeheer om duidelijke en praktische afspraken te kunnen geven aan
de aannemers. Het is wenselijk om het voorgesteld beheer verder af te stemmen met W&Z en ANB.
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5.1

Maaibeheer

5.1.1 Kruin en bovenste helft talud
Er wordt voorgesteld om de kruin en de bovenste helft van de taluds langs het Leopoldkanaal jaarlijks te maaien om
de graslandvegetatie in stand te houden of verder te ontwikkelen. Hierdoor zijn er mogelijkheden voor de
ontwikkeling of instandhouding van ecologisch waardevolle graslandvegetaties. Graslanden hebben een belang in
Vlaanderen vermits er gedurende de laatste decennia een afname is van het graslandareaal (De Saeger et al. 2013).
Bovendien is soortenrijk permanent grasland een zeldzaam biotoop in Vlaanderen, namelijk zo’n 3,7‐5,1% van het
Vlaams oppervlak (Vriens et al. 2011). Natuurvriendelijk beheerde bermen kunnen dan ook een aanvullend en
alternatief biotoop vormen voor verschillende typische graslandsoorten (voor planten zie Auestad et al. 2011 en
Jantunen et al. 2006; voor dagvlinders zie Saarinen et al. 2005), zeker wanneer weinig halfnatuurlijke biotopen
aanwezig zijn in de omgeving zoals gebieden met een intensieve landbouwvoering.
Doelvegetaties voor gemaaide bermgedeeltes is het behoud of verdere ontwikkeling van glanshavergrasland of vrij
soortenrijk matig voedselrijk grasland. Glanshavergrasland is een bloemrijk permanent graslandtype met
ondermeer volgende kenmerkende plantensoorten: knoopkruid, margriet, gewone rolklaver, gele morgenster, glad
walstro, kraailook, veldlathyrus, beemdkroon, rapunzelklokje, muskuskaasjeskruid, aardaker, gewone vogelmelk,
goudhaver, kleine ratelaar, knolboterbloem, en gulden sleutelbloem. Een vrij soortenrijk matig voedselrijk grasland
wordt gekenmerkt door volgende soorten: scherpe boterbloem, sint‐Janskruid, smalle weegbree, veldzuring,
gewoon duizendblad, grasmuur, gewoon biggenkruid, rode klaver, hopklaver, kleine klaver, pastinaak, peen, rood
zwenkgras, reukgras, timoteegras, kamgras of veldbeemdgras (Van Kerckvoorde 2016).
Een voorstel van maairegime en ‐periode voor de bermen langs het Leopoldkanaal is weergegeven in tabel 3 en
kaart 7 en bouwt verder op de voorstellen geformuleerd in de ecologische gebiedsvisie (Van Kerckvoorde & Decleer
2009). Er worden verschillende maairegimes en ‐periodes voorgesteld volgens de vegetatiesamenstelling of uit
faunistische overwegingen.
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2x per jaar: half mei en half september. Dit maairegime is wenselijk bij vrij productieve vegetaties met een
groot aandeel van zomerbloeiers en zonder waardevolle voorjaarbloeiers. Een maaibeurt half mei
onderdrukt vooral de forse en productieve grassen en kruiden (Parr & Way 1988) die reeds vroeg in het
seizoen een aanzienlijke biomassa vormen. Hierdoor krijgen andere minder productieve soorten ruimte
en tijd voor bloem‐ en zaadvorming. Door een vroege eerste maaibeurt is er immers een voldoende lange
periode voor hergroei en bloei (Jantunen et al. 2006; Parr & Way 1988). Bovendien kunnen planten het
weghalen van de biomassa beter tolereren vroeg in het groeiseizoen (Jantunen et al. 2006). Diverse
zomerbloeiers zijn gebaat bij dergelijk beheer, zoals knoopkruid, duizendblad, klein streepzaad, peen,
margriet, smalle weegbree en beemdkroon (Zwaenepoel 1998). Een vroege eerste maaibeurt is nadelig
voor voorjaarssoorten (Parr & Way 1988). Deze beheervorm kan dan ook enkel worden toegepast
wanneer er geen ecologisch waardevolle voorjaarsbloeiers (bv. gulden sleutelbloem, ratelaar‐soorten of
orchideeën) aanwezig zijn. De tweede maaibeurt gebeurt vanaf half september.
2x maaien/jaar: begin juni en half september. Twee maaibeurten per jaar met een eerste maaibeurt in de
eerste helft van juni zijn aangewezen voor vegetaties gedomineerd door productieve grassen. Het
belangrijkste doel is het reduceren van de dominantie van forse grassen of kruiden en het verlagen van de
bodemnutriënten, via het weghalen van een zo groot mogelijke biomassa. De tweede maaibeurt gebeurt
vanaf half september.
2x maaien per jaar: begin juli en half september. Dit maairegime is wenselijk voor bermtrajecten met
gevoelige voorjaarsoorten. Langs het Leopoldkanaal is grote ratelaar een ecologisch waardevolle
voorjaarssoorten (Rode Lijst categorie kwetsbaar) in gemaaide trajecten (Van Kerckvoorde & Decleer
2009). Ratelaar‐soorten zijn éénjarige planten die bloeien en zaad vormen in juni en die geen
zaadvoorraad hebben. Het is dan ook van cruciaal belang dat de planten tijd hebben om rijpe zaden te
ontwikkelen. Door een eerste maaibeurt begin juli hebben de soorten hiervoor de tijd.
1x maaien/jaar. Voor de bovenste helft van het talud aan de waterzijde wordt lokaal één maaibeurt in
september voorgesteldn, namelijk in trajecten met smalle taluds en met een rietgordel aan de waterlijn.
Op die manier worden rietvogels niet verstoord tijdens het broedseizoen.
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2x maaien: begin juli & half september
kruin: 2x maaien: begin juni & half september
talud waterzijde: 1x maaien half september
kruin: 2x maaien: begin juni & half september
talud waterzijde: 1x maaien half september
2x maaien: begin juni & half september

2x maaien: begin juni & half september

2x maaien: half mei & half september

2x maaien: half mei & half september

2x maaien: half mei & half september

Isabellagemaal – Notelaarsstraat

Notelaarsstraat – Oesterputbrug

Stenenschuurbrug – Bellekesstraatbrug

Bellekessttraatbrug – Braamdijk

Braamdijk – Watervlietbrug

Watervlietbrug – Sint‐Jansbrug

Sint‐Jansbrug – Zonnebrug

Oesterputbrug – Stenenschuurbrug

voorgesteld maairegime & ‐periode
half mei

bermtraject
overal

Rechteroever

‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in juni
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in juni
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in mei
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in mei
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in mei
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien

details
‐ veiligheidsmaaibeurt: 1 maaibreedte aanliggend aan jaagpad

Voorstel van maairegime en ‐periode bij het jaarlijks maaibeheer van de kruin en de bovenste helft van het talud langs het Leopoldkanaal.

Er wordt uitgegaan van een maaibreedte van 1,2m.

Tabel 3.

2x maaien: half mei & half september

2x maaien: begin juni & half september

2x maaien: begin juni & half september

2x maaien: half mei & half september

2x maaien: begin juni & half september
2x maaien: begin juni & half september
2x maaien: begin juni & half september
2x maaien: begin juni & half september
2x maaien: begin juni & half september
2x maaien: begin juni & half september

2x maaien: half mei & half september

Zonnebrug – Langewegbrug

Langewegbrug – Moershoofdebrug

Moershoofdebrug – Oosthoekbrug

Oosthoekbrug – Strobrug

Strobrug – Leestjesbrug

Leestjebrug – Jacxensbrug

Jacxensbrug – Molentjesbrug

Molentjesbrug – Platheulebrug

Platheulebrug – Sifonbrug

Sifonbrug – Oostkerkebrug

Oostkerkebrug – Dudzelebrug

‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in mei
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde bovenste helft
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde bovenste helft
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin waterzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ kruin waterzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ kruin waterzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ kruin waterzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ talud landzijde volledig maaien waar de weg ‘Damse vaart noord’
parallel loopt
‐ kruin waterzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft

2x maaien: half mei & half september

2x maaien: half mei & half september

Sasstraat – spoorwegovergang Zeebrugge

Spoorwegovergang Zeebrugge – inkokering

2x maaien: begin juli & half september
kruin: 2x maaien: begin juni & half september
talud waterzijde: 1x maaien half september
kruin: 2x maaien: begin juni & half september
talud waterzijde: 1x maaien half september
2x maaien: begin juni & half september

2x maaien: begin juni & half september

Isabellagemaal – Notelaarsstraat

Notelaarsstraat – Oesterputbrug

Stenenschuurbrug – Bellekesstraatbrug

Bellekessttraatbrug – Braamdijk

Oesterputbrug – Stenenschuurbrug

voorgesteld maairegime & ‐periode
half mei

bermtraject
overal

Linkeroever

2x maaien: half mei & half september

Dudzelebrug ‐ Sasstraat

‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde: 1 maaibreedte
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in juni
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in juni
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien

details
‐ veiligheidsmaaibeurt: 1 maaibreedte aanliggend aan jaagpad

‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ talud landzijde volledig maaien
populatie Japanse duizendknoop uitrasteren zodat hier geen regulier
maaibeheer meer plaats vindt
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft

2x maaien: half mei & half september

2x maaien: half mei & half september

2x maaien: half mei & half september

2x maaien: half mei & half september

2x maaien: begin juni & half september

2x maaien: begin juni & half september

2x maaien: half mei & half september

2x maaien: begin juni & half september

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing

Braamdijk – Watervlietbrug

Watervlietbrug – Sint‐Jansbrug

Sint‐Jansbrug – Zonnebrug

Zonnebrug – Langewegbrug

Langewegbrug – Moershoofdebrug

Moershoofdebrug – Oosthoekbrug

Oosthoekbrug – Strobrug

Strobrug – 400m stroomafwaarts Strobrug

400m stroomafwaarts Strobrug – Leestjesbrug
Leestjebrug – Jacxensbrug
Jacxensbrug – Molentjesbrug
Molentjesbrug – Platheulebrug
Platheulebrug – Sifonbrug

‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in mei
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien. Tussen de Braamdijk en 400m
stroomafwaarts de Braamdijk is een maaibeheer op maat wenselijk. De
landzijde is er breed en kent een mozaïek van waardevol grasland (met
goudhaver, gewone agrimonie en kattendoorn) en struiken (éénstijlige
meidoorn en sleedoorn)
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in mei
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in mei
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde 1 maaibreedte in mei
‐ talud waterzijde bovenste helft in september
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin water‐ en landzijde volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ kruin volledig maaien
‐ talud waterzijde enkel de bovenste helft
‐ talud landzijde volledig maaien
‐ graasbeheer
‐ graasbeheer
‐ graasbeheer
‐ graasbeheer
‐ graasbeheer

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
2x maaien: half mei & half september

niet van toepassing

Sifonbrug – Oostkerkebrug
Oostkerkebrug – Dudzelebrug
Dudzelebrug ‐ Sasstraat
Sasstraat – spoorwegovergang Zeebrugge

Spoorwegovergang Zeebrugge – inkokering

‐ graasbeheer
‐ graasbeheer
‐ graasbeheer
‐ kruin volledig maaien
‐ talud Leopoldkanaal en talud Afleidingskanaal van de Leie enkel de
bovenste helft
‐ graasbeheer

5.1.2 Riet aan de waterlijn
Langs het Leopoldkanaal komt vooral tussen het Isabellagemaal en Zonnebrug een brede rietgordel voor ter hoogte
van de waterlijn (zie kaart 5; foto 4). Ook tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug is een rietkraag ontwikkeld (zie
kaart 5; foto 5).
Rietvegetaties hebben een belangrijke ecologische waarde en worden dan ook zoveel mogelijk behouden of verder
ontwikkeld. Zo heeft riet een groot faunistisch belang. Overjarig riet in het voorjaar is noodzakelijk voor de meeste
broedvogels van rietlanden zoals kleine karekiet, rietgors, rietzanger en bruine kiekendief. Tevens bieden
rietstengels een foerageer‐, schuil‐ en overwinteringsplaats voor allerlei fauna. Vegetatierijke oeverzones zijn
belangrijk als foerageer‐ of paaigebied voor allerlei vissoorten (Mouton et al. 2012). Bovendien zorgt rietbegroeiing
voor de bescherming van oevers via het temperen van golven (afkomstig van wind of scheepvaart) of stromingen
(CUR 1999) en via het vasthouden van de bodem via wortels of rizomen.
Riet aan de waterlijn of onderaan het talud kan de visuele controle van de oevers bemoeilijken. Door een
maaibeheer van rietvegetaties worden de oevers terug zichtbaar. Tevens kan een ecologisch correct uitgevoerd
maaibeheer verruiging (met bv. grote brandnetel, braam, kleefkruid of haagwinde) en verbossing van rietvegetaties
tegenhouden (Vandenbussche et al. 2002). Wintermaaien is een geschikt beheer voor de instandhouding van
rietvegetaties.

Foto 4.
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Riet op beide oevers net stroomopwaarts de Bellekesstraatbrug (foto genomen op 12 oktober 2016).
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Foto 5.

Riet op de rechteroever net stroomopwaarts Dudzelebrug (foto genomen op 12 oktober 2016).

Het is wenselijk om rietvegetaties te maaien volgens een rotatiesysteem zodat steeds een deel overjarig riet
aanwezig is (Claus & Janssens 1994). In de literatuur wordt dikwijls een periodiek maaibeheer om de 3 jaar
aangegeven (zoals in Claus & Janssens 1994 en ter Heerdt 2010). Het maaibeheer dient te gebeuren in de
winterperiode (tussen november tot en met februari). Het maaisel dient te worden weggehaald om
voedselaanrijking tegen te gaan.
Een schematisch voorstel van het voorgesteld maaibeheer voor riet aan de waterlijn is weergegeven op figuur 11.
Trajecten tussen twee bruggen worden in drie (of zes) verdeeld met éénzelfde lengte. Zowel aan de linker‐ als
rechteroever wordt in een bepaald jaar één derde gemaaid; de overige twee derden worden ongemoeid gelaten. Er
wordt tevens gezorgd dat éénzelfde locatie nooit op beide oevers wordt gemaaid.

Figuur 11.

Schematisch voorstel van het maaibeheer voor riet aan de waterlijn.

Wanneer riet verder in het water oprukt en zorgt dat het vereiste doorstroomprofiel niet meer voldoet kan ruiming
van riet worden overwogen. Dit houdt in dat de rietvegetatie en de wortelstokken worden afgevoerd. Het is niet
duidelijk indien dit momenteel aan de orde is langs het Leopoldkanaal. Wanneer ruiming wenselijk is worden de
praktische afspraken best samen met ANB bepaald (wegens de juridische bescherming namelijk een verbod van
vegetatiewijziging zoals aangegeven in het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 en het uitvoeringsbesluit van 3 juli
2009).
www.inbo.be
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5.1.3 Onderste helft talud
In de onderste helft van de taluds aan de waterzijde wordt voorgesteld om ruigtes, riet en bramen te behouden of
te laten ontwikkelen. Er kan een gradiënt van natte ruigte of riet nabij de waterlijn naar droge ruigte en bramen
hoger op het talud ontstaan. Ruigtes zijn vegetaties waar hoog groeiende meerjarige plantensoorten domineren.
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. Zonder beheer
evolueert een ruigte naar bos. Ook braampartijen hebben een ecologische waarde. Ze kunnen een leefgebied
vormen voor bepaalde soorten (bv. broedbiotoop van braamsluiper) of kunnen dienen als foerageer‐ of schuilplaats
voor allerlei dieren. Ruigtes en bramen zijn een natuurlijke component van mantel‐zoomsituaties op de overgang
van bos en struweel naar open vegetatie.
Kenmerkende soorten voor natte ruigte zijn moerasspirea, waterzuring, watermunt, wolfspoot, oeverzegge, grote
en kleine lisdodde, grote egelskop, gele waterkers, gele lis, grote kattenstaart, poelruit, scherpe zegge, echte
valeriaan, wederik, grote waterweegbree, gewone engelwortel, harig wilgeroosje, kattenstaart, koninginnenkruid,
moerasandoorn en tandzaad‐soorten. Soorten van droge ruigte omvatten grote brandnetel, kleefkruid,
ridderzuring, akkerdistel, speerdistel, gewone berenklauw, fluitenkruid, braam, klit‐soorten, jacobskruiskruid,
boerenwormkruid, bijvoet, haagwinde, witte dovenetel en smeerwortel.
Voor de onderste helft van de taluds wordt een periodiek maaibeheer in september om de 3 jaar voorgesteld. Voor
taluds van de middenberm is geen maaibeheer aangegeven vermits graasbeheer er voorkomt. Tevens wordt
voorgesteld om bij het maaibeheer onderscheid te maken tussen oeverzones met een rietgordel aan de waterlijn
(kaart 5) en zones zonder rietgordel.

In oeverzones met riet aan de waterlijn wordt het maaibeheer afgestemd op het beheer van riet (zie
5.1.2.): een traject wordt ingedeeld in drie, jaarlijks wordt een derde gemaaid en het beheer vindt
alternerend tussen linker‐ en rechteroever plaats (figuur 11).

Wanneer geen riet ter hoogte van de waterlijn aanwezig is kunnen langere trajecten worden gemaaid. Het
gelijktijdig maaien van zowel de linker‐ als rechteroever wordt over een zo beperkt mogelijke lengte
gehouden.

5.1.4 Aandachtspunten bij uitvoeren van het maaibeheer
Weghalen van het maaisel
Bij een ecologisch maaibeheer is het tijdig en grondig opruimen van het maaisel belangrijk. Om afvoer van
nutriënten te bekomen is het immers noodzakelijk om het maaisel binnen 1 of 2 weken te verwijderen (Schaffers et
al. 1998; Sykora et al. 2002). Ook het Bermbesluit stelt dat het maaisel binnen de 10 dagen moet worden
verwijderd. Niet‐weggehaald maaisel verliest immers veel nutriënten gedurende de eerste dagen na het maaien via
uitloging (Schaffers et al. 1998).
Maaimachines
Klepelmaaiers dienen zoveel mogelijk te worden vermeden omwille van een sterke schade aan de vegetatie en de
versnippering van het maaisel. Bovendien hebben klepelmaaiers een aanzienlijke directe impact (beschadigen van
organismen) op vegetatiebewonende ongewervelden (Humbert et al. 2009, Wallis De Vries 1998). Met een
maaibalk, schijvenmaaier of trommelmaaier treedt er een geringere verstoring van de vegetatie op (de vegetatie
wordt in één snede afgemaaid) en verkleint het maaisel niet (LNE 2011, Leo & Spijker 1994, Zwaenepoel 1998).
Bovendien is er een minder grote negatieve invloed op vegetatiebewonende ongewervelden bij het aanwenden van
dergelijke toestellen in vergelijking met klepelmaaiers (Humbert et al. 2009).
Bij het aanwenden van klepelmaaiers (zonder opzuigcombinatie) kan het (versnipperd) maaisel niet voldoende
worden afgevoerd in een volgende werkgang. Bij gebruik van schijvenmaaiers of maaibalken kan het (grove) maaisel
achteraf wel voldoende worden weggehaald.
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Het maaisel kan worden weggehaald door maai‐opzuigcombinaties aan te wenden, waarbij in één werkgang wordt
gemaaid en het maaisel direct wordt afgevoerd. Echter klepelmaai‐opzuigcombinaties kennen, zoals klepelmaaiers
zonder opzuiging, een aanzienlijke impact op vegetatie en vegetatiebewonende ongewervelden (Humbert et al.
2009, Wallis De Vries 1998). Ook het wegzuigen van plantenzaden en fauna‐elementen is ecologisch nadelig.
Schijvenmaaiers in combinatie met opzuigsystemen hebben ecologische voordelen ten opzichte van klepelmaaiers
met opzuigcombinatie omwille van de geringere verstoring en het minder krachtig opzuigsysteem. Het maaisel
wordt immers door twee in tegenovergestelde richting draaiende schijven mechanisch naar het middengedeelte
van de maaimachine gebracht. Hierdoor worden plantenzaden en ongewervelden gespaard (Zwaenepoel 1998).
Geschikt materiaal voor het maaien van rietvegetaties aan de waterlijn is een maaibalk of ‐korf (Claus & Janssens
1994).
Maaihoogte
De best werkbare maaihoogte is 5‐10 cm (Zwaenepoel 1998, Humbert et al. 2009, ANB 2006). Te diep maaien zorgt
voor ernstige schade aan de planten en de grondfauna (foto 6). Tevens kan de vegetatie volledig worden vernield
waardoor de vestiging en ontwikkeling van niet‐gewenste pioniersoorten (bv. akkerdistel) worden gestimuleerd.

Foto 6.

5.2

Afgeschraapte vegetatie op het talud net stroomafwaarts de Langewegbrug (foto genomen op 12 oktober 2016).

Graasbeheer

Op de middenberm gevormd tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie wordt veelal
graasbeheer met runderen, schapen of paarden toegepast. Hieronder worden enkele aandachtspunten gegeven
voor de uitvoering van het graasbeheer.
Schapen zijn selectieve grazers met een voorkeur voor niet‐grassen, knoppen, bloemen of jonge scheuten (Rook et
al. 2004). Dikwijls worden de doelsoorten graag gegeten waardoor een sturing van de begrazing zich opdringt en
de
een rustperiode wenselijk is. Wanneer schapen pas in de 2 helft van mei of in juni op de berm komen bestaat de
kans dat een deel van de biomassa niet meer wordt gegeten en vertrappeld waardoor strooiselvorming en
verruiging van de vegetatie worden bevorderd. Enkel competitieve soorten (grote brandnetel, glanshaver,
zuringsoorten, distels) kunnen in dergelijke omstandigheden groeien. Het is dan ook wenselijk om
schapenbegrazing vroeg in het groeiseizoen (april tot half mei) te starten zodat de vegetatie efficiënt kan worden
www.inbo.be
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kort gegeten. Vanaf half mei tot juli wordt een rustperiode voorgesteld om plantensoorten de kans te geven om te
bloeien en zaden te vormen. Vanaf augustus kan terug schapenbegrazing worden ingesteld. Het doel is dat de
vegetatie kort de winter ingaat. Een sterke sturing kan gebeuren door het bermtraject in verschillende
compartimenten in te delen. De vegetatie van een compartiment wordt via een korte, intense begrazing afgegeten
waarna de dieren worden doorgeschoven naar een ander compartiment en dit tot de volledige berm is begraasd.
Runderen grazen minder selectief waardoor de dieren later in het groeiseizoen kunnen worden ingeschaard en het
instellen van een rustperiode minder van belang is. Voor de meeste trajecten van de middenberm kan de begrazing
starten vanaf half mei. Tevens is een lage begrazingsdruk van één GVE (grootvee‐eenheid) per ha wenselijk.
Voor de middenberm tussen de uitmonding van de Ede en Leestjesbrug is een vroege inschaardatum niet wenselijk
door het voorkomen van gulden sleutelbloem. Hier wordt voorgesteld om begrazing pas te laten starten vanaf 1 juli
zodat de soort rijpe zaden kan vormen (Brys et al. 2004).
Overige aandachtspunten voor een ecologisch correct uitgevoerd graasbeheer zijn het weren van kunstmatige
bemesting of pesticiden en het niet scheuren van de graslandvegetatie. Bijvoederen van de dieren (mogelijk zijn
omwonenden of recreanten hiertoe geneigd) is een vorm van bemesting en moet vermeden worden. Gezien de
relatief beperkte oppervlakte van bermen is enkel seizoensbegrazing wenselijk.

5.3

Kapbeheer

Langs het Leopoldkanaal groeien struwelen op de berm aan de waterzijde vooral tussen Leestjesbrug en Sifonbrug
(rechteroever, foto 7) en tussen Dudzelebrug en de spoorwegovergang te Zeebrugge (linker‐ en rechteroever); zie
kaart 6.
Struwelen hebben een ecologisch belang als nest‐, foerageer‐ en schuilgelegenheid, zijn gunstig voor
insectenpopulaties en vormen een landschappelijke meerwaarde. Vochtminnende struwelen aan de waterlijn
bestaan vooral uit wilgensoorten, zwarte els en es. Soorten typisch voor drogere struwelen omvatten gladde iep,
éénstijlige meidoorn, hazelaar, sleedoorn, gewone vlier, gewone esdoorn en brem.
Er wordt voorgesteld om een vergelijkbaar kapbeheer aan te houden zoals uitgewerkt in recente
bermbeheerplannen (Dender: Landmax 2015, Bovenschelde: Landmax 2014). In deze beheerplannen wordt op de
berm aan de waterzijde een omlooptijd van 6 jaar gehanteerd en wordt gewerkt in trajecten van 500m. Voor
struwelen aan de landzijde wordt een omlooptijd van 12 jaar voorgesteld. Langs het Leopoldkanaal wordt
voorgesteld om ecologisch waardevolle struwelen van éénstijlige meidoorn (foto 8), sleedoorn en rozen zoveel
mogelijk ongemoeid te laten.
Wanneer struwelen worden afgezet zijn volgende maatregelen aangewezen:

Het afzetten van de struwelen gebeurt preferentieel vanaf november tot en met februari.

Het hakhout wordt afgezet minimaal 10cm en maximaal 20cm boven het maaiveld.

Indien al een knot gevormd is, dan worden de takken best op zo’n 5cm boven de knot verwijderd. Dit om
de kans voor het uitlopen vanuit slapende knoppen te verhogen.

Het afzetten van de struwelen wordt zodanig uitgevoerd dat een glad en egaal wondvlak ontstaat.
Pneumatische knipscharen zorgen voor een aanzienlijke beschadiging waardoor kans op inrotting bestaat.
Het is dan ook wenselijk om de definitieve snede te maken met een zaag.

Het kaphout dient te worden verwijderd en afgevoerd, ook indien het hout al dan niet verhakseld wordt.
Het hakselhout laten liggen veroorzaakt voedselaanrijking en verruiging van de vegetatie.

Bodemverdichting en ‐verstoring dienen te worden voorkomen. Het kapot rijden van bermen en taluds is
niet toegestaan.
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Foto 7.

Iepenstruweel nabij de waterlijn op de rechteroever net stroomafwaarts Jacxensbrug (foto genomen op 6 juli
2016).

Foto 8.

Eénstijlige meidoorn op de rechteroever tussen Langewegbrug en Moershoofdebrug (foto genomen op 12 oktober
2016).
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5.4

Beheer van invasieve exoten

5.4.1 Japanse duizendknoop
Japanse duizendknoop is aangetroffen langs het Leopoldkanaal op verschillende locaties. De grootste populatie
groeit op de rechteroever (water‐ en landzijde) op zo’n 450 stroomopwaarts de spoorwegovergang te Zeebrugge.
Kleinere populaties zijn gevonden ter hoogte van de spoorwegovergang, op de middenberm tegenover de Sasstraat,
op de middenberm stroomopwaarts Sifonbrug en op de rechteroever (landzijde) zo’n 800m stroomafwaarts
Strobrug (kaart 4).
Het is zo goed als onmogelijk om grote gevestigde populaties van Japanse duizendknoop te bestrijden, tenzij er
wordt gekozen voor het rigoureus uitgraven. Het is dan ook wenselijk om in te zetten op het voorkomen van de
vestiging van nieuwe populaties. Aangezien een maaibeheer kan leiden tot het ontstaan van bijkomende populaties
via stengelfragmenten (ANB 2014; foto 9) kan worden geopteerd om geen enkele vorm van beheer (nulbeheer) toe
te passen. Populaties van Japanse duizendknoop op bermen dienen dan ook best duidelijk te worden gemarkeerd
zodat ze niet worden gemaaid tijdens de reguliere maaibeurt. Bij recent uitgewerkte bermbeheerplannen (bv.
Bovenschelde, Landmax 2014) wordt eveneens een nulbeheer voorgesteld. Ook langs de gewestwegen in beheer
door het Agentschap Wegen en Verkeer worden populaties Japanse duizendknoop niet meer gemaaid, tenzij
verkeersveiligheid in het gedrang komt. Bij hinder van het jaagpad door overhangende stengels kan worden
gemaaid voorafgaand aan de reguliere maaibeurt waarbij het maaisel zorgvuldig wordt afgevoerd. Om zijdelingse
uitbreiding van populaties Japanse duizendknoop tegen te gaan kan de aanplant van hazelaar of andere struiken
rond de populatie worden overwogen.
Langs de Bovenschelde wordt geëxperimenteerd met het afdekken van populaties en directe omgeving gedurende
langere tijd (enkele jaren) met een stevige worteldoek. Indien blijkt dat deze methode werkt, kan dit ook worden
toegepast voor populaties langs het Leopoldkanaal.

5.4.2 Reuzenbalsemien
Reuzenbalsemien werd aangetroffen langs het Leopoldkanaal op de rechteroever zo’n 670m stroomafwaarts
Oostkerkebrug (kaart 4). Reuzenbalsemien is een éénjarige plant die verwijderd kan worden door hem vóór de
zaadzetting te maaien of uit te trekken. Maaien en uittrekken vormen zeer effectieve methoden omdat de zaden
niet lang kiemkrachtig blijven (ANB 2014). Mits voldoende nazorg kan de soort na één jaar nagenoeg volledig
worden uitgeroeid. Wanneer reuzenbalsemien veel voorkomt in een regio is uitroeien meestal moeilijk, omdat
zaden zich gemakkelijk ver via water kunnen verspreiden.
Langs het Leopoldkanaal is er slechts één groeiplaats bekend van reuzenbalsemien. Langs het Afleidingskanaal van
de Leie dat vanaf Maldegem tot Zeebrugge parallel loopt met het Leopoldkanaal komen grotere populaties van
reuzenbalsemien voor maar het water van beide kanalen staat niet met elkaar in contact. Beheermaatregelen voor
de populatie reuzenbalsemien langs het Leopoldkanaal zijn dus zinvol en vragen momenteel relatief beperkte
inspanningen.

5.4.3 Reuzenberenklauw
Reuzenberenklauw is aangetroffen op de middenberm net stroomafwaarts Sifonburg (kaart 4). Om verdere
verspreiding te voorkomen is het prioritair wenselijk om reuzenberenklauw niet tot zaadzetting te laten komen
door de bloemschermen tijdig te verwijderen. Er kan worden geopteerd om de wortels te doorsnijden via een spade
op zo’n 10 cm diepte. Dit wordt best verricht in het vroege voorjaar en herhaald in de zomer (Nielsen et al. 2005).
Het uitspitten van de planten met wortel en al kan ook een beheermaatregel vormen. Dit zijn vrij arbeidsintensieve
methodes en kunnen dus alleen worden toegepast bij kleine populaties. Grote populaties kunnen worden
bestreden door een maaibeheer met een frequentie van 2‐3x maaien per groeiseizoen. Het maaibeheer verhindert
zaadvorming en de opslag van voedingsstoffen in de wortel. Het maaibeheer dient verschillende jaren na elkaar te
gebeuren (Nielsen et al. 2005). Begrazing blijkt ook een efficiënte beheervorm te zijn. Zoals bij een maaibeheer
worden de bovengrondse delen van de plant weggehaald zodat er geen voedingsstoffen geraken naar de wortels
(Nielsen et al. 2005).
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Foto 9.
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De populatie Japanse duizendknoop stroomopwaarts de spoorwegovergang te Zeebrugge werd tijdens het regulier
maaibeheer meegemaaid waarbij stengelfragmenten op de berm achterbleven (foto genomen op 12 oktober
2016).
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Bijlage 1. Digitale GIS‐files
Locaties van struweel op het talud aan de waterzijde:


struweel_waterzijde

Locaties van invasieve exoten:


Japanse_duizendknoop



reuzenbalsemien



reuzenberenklauw

Locaties van rietgordel aan de waterlijn:


riet

Maaibeheervoorstellen:


beheer_kruin_bovenste_talud



beheer_onderste_talud



beheer_riet



beheer_struweel_waterzijde
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