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Aanleiding
De Vlaamse Waterweg nv (DVW) zet in op de multifunctionaliteit van de waterwegen. Er is ook
aandacht
voor
ecologie
en
landschappelijke
impact
langs
hun
waterwegen
(www.vlaamsewaterweg.be/missie-en-visie). Binnen dit kader streeft DVW naar een ecologisch beheer
van de dijken langs hun waterwegen.
In opdracht van DVW worden momenteel beheerplannen uitgewerkt voor het Kanaal Gent-Oostende,
het Zuidervaartje en het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Deze opdracht is gegund aan Corridor cvba.
In opdracht van DVW begeleidt INBO de studie via de stuurgroep. Er is een ontwerprapport uitgewerkt
met de inventarisatieresultaten en met beheervoorstellen. Tijdens de laatste stuurgroep en per mail
werd INBO om advies gevraagd voor het traject tussen Gent en Brugge van het Kanaal GentOostende.

Vragen
1. Wat zijn de prioritaire trajecten tussen Gent en Brugge voor de continuering of het instellen van
een natuurgericht beheer?
2. Welke inrichtings- of beheermaatregelen zijn wenselijk voor de prioritaire trajecten?
3. Wordt bij voorkeur een groenbeheerplan of natuurbeheerplan uitgewerkt voor het traject tussen
Gent en Brugge?
4. Zijn de voorgestelde inrichtings- of beheermaatregelen in het ontwerprapport van Corridor cvba
toereikend?

Toelichting
1 Inleiding
Het Kanaal Gent-Oostende verbindt de steden Gent, Brugge en Oostende via het water. Het traject
tussen Gent en Brugge begint aan de kruising van het Kanaal Gent-Oostende met de Ringvaart te
Gent, ter hoogte van het Duivelsputgemaal. Het kanaal loopt in westelijke richting ten zuiden van
Lovendegem-centrum, ten noorden van Aalter-centrum, ten zuiden van Beernem-centrum en ten
oosten van Oostkamp-centrum tot de Katelijnebrug te Brugge. Het traject tussen Gent en Brugge loopt
op grondgebied van de volgende gemeenten: Lievegem, Deinze, Aalter, Beernem, Oostkamp en
Brugge.
Het kanaal is gekend omwille van de zeer grote ecologische waarde van de bermen en oevers (Van
Kerckvoorde et al., 2005). In de provinciale ruimtelijke structuurplannen van Oost- en WestVlaanderen is het kanaal aangeduid als ‘ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang’. Plaatselijk
zijn de bermen gelegen in speciale beschermingszone, waar specifieke natuurdoelen in een gunstige
staat van instandhouding moeten gebracht/gehouden worden. Om op niveau Vlaanderen te kunnen
voldoen aan de Europese natuurverplichtingen, moeten ook buiten de speciale beschermingszones
vegetatietypes ontwikkeld en in stand gehouden worden. Op deze bermen kan dit voor de
glanshavergraslanden (habitattype 6510). Dit advies wil bijdragen aan een wetenschappelijk
gefundeerd beheerplan dat tegemoet komt aan al de ecologische uitdagingen en juridische
verplichtingen.
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2 Inventarisatie van prioritaire trajecten voor een
natuurgericht maaibeheer
Op basis van de vegetatiesamenstelling en natuurpotenties worden trajecten afgebakend waar het
INBO adviseert om prioritair in te zetten op een natuurgericht maaibeheer. Wanneer budgetten voor
maaibeheer beperkt worden, valt het aan te bevelen om een natuurgericht maaibeheer prioritair voor
deze trajecten verder te zetten of in te stellen.
Hiernavolgend wordt voor ieder prioritair traject:
● de ligging in een speciale beschermingszone (SBZ) nagekeken,
● de aanwezigheid van Europees beschermde habitat via de habitatkaart (De Saeger et al.,
2018) nagegaan (waarvoor juridisch gezien instandhoudingsdoelen gelden),
● de vegetatie beschreven,
● het gewenst beheer en/of inrichtingsmaatregelen voorgesteld.

2.1 Kruin en talud waterzijde op de linkeroever vanaf het
Duivelsputgemaal tot de kruising met het Afleidingskanaal van
de Leie

Figuur 1. Situering bermen tussen Duivelsputgemaal tot de kruising met het Afleidingskanaal van de Leie

2.1.1 SBZ
De bermen maken geen deel uit van een SBZ-gebied.

2.1.2 Habitatkaart
Op de habitatkaart is deels glanshavergrasland (habitat 6510) en niet-habitat (hu) aangeduid voor het
traject tussen Duivelsputgemaal en Lovendegembrug. Tussen Lovendegem- en Durmenbrug wordt
habitat (6510) aangegeven. Tussen Durmenbrug en de kruising met het Afleidingskanaal van de Leie
wordt onzekere habitat (6510) aangeduid. Het traject heeft grote potentie om volledig tot 6510habitat te ontwikkelen.

2.1.3 Vegetatie
De kruin van de waterzijde op de linkeroever tussen Duivelsputgemaal en de kruising met het
Afleidingskanaal van de Leie is relatief breed (5 m) en kent een hoge ecologische waarde. De berm is
er soorten- en bloemrijk door het voorkomen van kenmerkende soorten van glanshavergrasland zoals
knoopkruid, margriet, gewone rolklaver (foto 1), grote ratelaar en kattendoorn en typische soorten van
een gras-kruidenmix (hp* 1) zoals scherpe boterbloem, sint-Janskruid, smalle weegbree, veldzuring,

1

code voor soortenrijk permanent cultuurgrasland op de Biologische Waarderingskaart
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gewoon duizendblad, peen, gewoon biggenkruid, rode klaver, kleine klaver en reukgras (De Saeger &
Wouters, 2018; Van Uytvanck et al., 2017).
Aan de oever groeien lokaal riet (rbb2 mr), voedselrijke zoomvormende ruigten (subtype met harig
wilgenroosje; 6430_hw) en wilgen (o.a. bittere wilg) tussen de schanskorven of stortstenen (foto 1).

Foto 1. De bovenste foto’s tonen de bloei van margriet, gewone rolklaver en knoopkruid op de kruin aan de
waterzijde. De onderste foto’s tonen een oevervegetatie van harig wilgenroosje, riet, gele lis en wilgen.

2.1.4 Beheervoorstel INBO
Er wordt een ruimtelijk gefaseerd maaibeheer voorgesteld op de kruin om structuurvariatie en
bloemenaanbod tijdens het groeiseizoen te verhogen.
In Adriaens et al. (in voorbereiding) wordt volgend maaibeheer voorgesteld:
●

●
●

van Duivelsputgemaal tot Bierstalbrug: 1-15 juli (1), 15 oktober – 15 november (2) – telkens
gefaseerd (per maaibeurt ten minste 25% van de oppervlakte van de berm niet maaien; iedere
maaibeurt best een andere zone),
van Bierstalbrug tot Durmenbrug: 15-30 juni (1), oktober (2) – telkens gefaseerd,
van Durmenbrug tot de kruising met het Afleidingskanaal van de Leie: 1-15 juli, 15 oktober –
15 november – telkens gefaseerd.

In Van Kerckvoorde & De Geest (2018) is er voorgesteld:
RBB of rbb is de afkorting van regionaal belangrijk biotoop. Vegetaties of levensgemeenschappen van planten en
dieren die niet beschermd zijn door de Habitatrichtlijn, maar die omwille van hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel
een bescherming genieten, onder meer via de regelgeving rond het verbod op of de vergunningsplicht voor
vegetatiewijziging. Voorbeelden zijn dottergraslanden, gagelstruwelen en rietvelden.
2
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●
●
●
●

kruin waterzijde de helft maaien in mei: 1-2 maaibreedte(s) aanliggend aan jaagpad
kruin waterzijde de (andere) helft maaien in juli: 1-2 maaibreedte(s) aanliggend aan talud
kruin waterzijde volledig maaien in oktober: 2-3 maaibreedtes
talud waterzijde gedeeltelijk maaien in oktober: 1 maaibreedte bovenaan

De maaibeheervoorstellen van Adriaens et al. (in voorbereiding) en van Van Kerckvoorde & De Geest
(2018) zorgen allebei voor een gefaseerde aanpak. Bij het voorstel van Van Kerckvoorde & De Geest
(2018) zijn er 3 werkgangen per jaar. Wanneer, bij afweging van budgettaire en praktische aspecten,
2 werkgangen wenselijk zijn, kan het voorstel van Adriaens et al. (in voorbereiding) worden gevolgd.
Specifieke aandacht zal dan echter nodig zijn om 25% van de oppervlakte van de berm niet mee
maaien waarbij bij iedere maaibeurt een andere 25% niet wordt gemaaid. Dit wordt bij voorkeur
concreet uitgewerkt in de groenbestekken voor de aannemers. Wanneer steeds eenzelfde 25% niet
wordt gemaaid zal verruiging, verbraming en uiteindelijk verstruweling optreden van dit bermgedeelte.
Op meerdere locaties komt in dit traject de invasieve exoot Japanse duizendknoop voor. Het is
wenselijk om deze populaties niet mee te maaien tijdens reguliere maaibeurten. Specifieke
beheermaatregelen, controle-ingrepen of uitroeiingmethodes dienen hiervoor te worden genomen.

2.2 Kruin water- en landzijde op de linkeroever tussen Bellembrug
en Durmelaan

Figuur 2. Situering bermen tussen Bellembrug en Durmelaan

2.2.1 SBZ
De bermen maken geen deel uit van een SBZ-gebied.

2.2.2 Habitatkaart
Op de habitatkaart zijn de bermen op de linkeroever tussen 300 m stroomafwaarts Bellembrug en
Durmelaan als glanshavergraslandhabitat (6510) aangeduid met uitzondering van een 400 m lang
traject ter hoogte van ‘Switten’ dat als onzekere habitat (6510) is aangeduid.
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2.2.3 Vegetatie
De kruin van de water- en landzijde op de linkeroever tussen 300 m afwaarts Bellembrug en
Durmelaan is bloem- en soortenrijk door het voorkomen van kenmerkende soorten van
glanshavergrasland zoals knoopkruid, margriet en gewone rolklaver. Bijzondere soorten (foto 2) zoals
kleine ratelaar, beemdkroon, kattendoorn, kleine bevernel, rapunzelklokje, goudhaver en gewone
agrimonie duiden op een kalkrijke variant van glanshavergrasland (6510_huk 3). Vooral aan de
landzijde komen doornstruwelen (rbbsp) voor. Aan de oever groeien lokaal rietkragen (rbbmr, foto 2).

Foto 2. Kruin aan de waterzijde op de linkeroever op zo’n 400 m stroomafwaarts Bellembrug. Links: vegetatie van
beemdkroon en kleine ratelaar. Rechts kattendoorn. Aan de oever komen een rietkraag en verspreide
wilgenstruwelen voor.

2.2.4 Beheervoorstel INBO
Op de kruin van de water- en landzijde op de linkeroever tussen Bellembrug en Durmelaan is een
gefaseerd maaibeheer wenselijk.
Het INBO onderschrijft het voorstel van Adriaens et al. (in voorbereiding) om 2x per jaar te maaien: 115 juli (1), 15 oktober – 15 november (2) – telkens gefaseerd (per maaibeurt ten minste 25% van de
oppervlakte van de berm niet maaien; iedere maaibeurt best een andere zone). Zoals aangegeven in
2.1 is het wenselijk om duidelijke praktische maatregelen uit te werken in de groenbestekken om het
gefaseerd maaibeheer te kunnen realiseren.

3

Het subtype 6510_huk is niet als dusdanig aangeduid op de habitatkaart omdat de kartering dateert van 2001 en
er toen op het terrein enkel in BWK-codes gekarteerd werd. Achteraf zijn dan de BWK-codes semi-automatisch
omgezet naar habitattypes waarbij vaak het subtype niet met zekerheid gekend was.
6
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2.3 Kruin waterzijde op de linkeroever tussen de monding Oude
Vaart en Knesselarebrug

Figuur 3. Situering bermen tussen de monding Oude Vaart en Knesselarebrug

2.3.1 SBZ
De bermen maken geen deel uit van een SBZ-gebied.

2.3.2 Habitatkaart
Op de habitatkaart zijn de bermen aangeduid als onzekere glanshavergraslandhabitat (6510), maar ze
hebben o.i. een zeer grote potentie om tot dit habitattype te ontwikkelen.

2.3.3 Vegetatie
De kruin van de waterzijde op de linkeroever tussen de monding Oude Vaart en Knesselarebrug is
breed (15 m) en kent een hoge ecologische waarde. De berm is er soorten- en bloemrijk door het
voorkomen van kenmerkende soorten van glanshavergrasland zoals knoopkruid en margriet (foto 3)
en typische soorten van een gras-kruidenmix (hp*) zoals scherpe boterbloem, smalle weegbree,
veldzuring, gewoon duizendblad, peen, rode klaver en reukgras (De Saeger & Wouters, 2018; Van
Uytvanck et al., 2017).

2.3.4 Beheervoorstel INBO
Er wordt een ruimtelijk gefaseerd maaibeheer voorgesteld op de kruin om structuurvariatie en
bloemenaanbod tijdens het groeiseizoen te verhogen.
Het INBO onderschrijft het voorstel van Adriaens et al. (in voorbereiding) om 2x per jaar te maaien: 115 juli (1), 15 oktober – 15 november (2) – telkens gefaseerd (per maaibeurt ten minste 25% van de
oppervlakte van de berm niet maaien; iedere maaibeurt best een andere zone). Zoals aangegeven in
2.1 is het wenselijk om duidelijke praktische maatregelen uit te werken in de groenbestekken om het
gefaseerd maaibeheer te kunnen realiseren.
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Foto 3. Kruin aan de waterzijde op de linkeroever tussen de monding Oude Vaart en Knesselarebrug met bloei van
knoopkruid, scherpe boterbloem en reukgras. Aan de oever groeien plaatselijk wilgenstruwelen.

2.4 Kruin en talud water- en landzijde op de rechter- en linkeroever
ter hoogte van de keersluis

Figuur 4. Situering bermen op de linker- en rechteroever ter hoogte van de keersluis te Beernem

2.4.1 SBZ
De bermen op de rechteroever vanaf 750 m stroomafwaarts de keersluis tot 1050 m stroomafwaarts
de keersluis maken deel uit van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig
Vlaanderen: westelijk deel’ (BE2500004-9).

2.4.2 Habitatkaart
De rechteroever, vanaf 600 m stroomafwaarts de keersluis tot 1050 m stroomafwaarts de keersluis,
wordt als glanshavergraslandhabitat (6510) aangeduid. Alle overige delen hebben grote potentie om
tot dit habitattype te ontwikkelen of hebben dit ontwikkelingsstadium reeds bereikt.
8
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2.4.3 Vegetatie
De bermen zijn soorten- en bloemrijk door het voorkomen van kenmerkende soorten van
glanshavergrasland zoals knoopkruid, margriet, peen en gewone rolklaver, aangevuld met minder
algemene soorten zoals echt bitterkruid, schermhavikskruid en met veel grote ratelaar (foto 4).
Bijzonder voor het kanaal Gent-Brugge is de massale aanwezigheid van kleine ratelaar tussen het
natuurgebied Gevaerts-Noord en de keersluis (foto 5). Zeer lokaal zijn hier ook zeldzame soorten
aanwezig zoals bloedooievaarsbek (foto 6), bijenorchis (foto 7), veldhondstong en blaassilene.
Ter hoogte van de waterlijn liggen plasbermen met brede rietgordels (rbbmr), voedselrijke
zoomvormende ruigten, subtype met harig wilgenroosje (6430_hw) en wilgen. Er zijn bijzondere
oeversoorten aanwezig, zoals zwanenbloem.

2.4.4 Beheervoorstel INBO
In Adriaens et al. (in voorbereiding) en in Adriaens & Puls (in voorbereiding) wordt er voorgesteld om
2x per jaar te maaien:
● rechteroever stroomopwaarts de keersluis: 1-15 juli (1), 15 oktober – 15 november (2) –
telkens gefaseerd (per maaibeurt ten minste 25% van de oppervlakte van de berm niet
maaien; iedere maaibeurt best een andere zone),
● rechteroever stroomafwaarts de keersluis: 15-30 juni (1), oktober (2) telkens gefaseerd,
● linkeroever ter hoogte van de keersluis: 15-30 juni (1), oktober (2) telkens gefaseerd.
Omwille van de massale aanwezigheid van eenjarige halfparasieten als grote en kleine ratelaar is het
o.i. essentieel dat de eerste maaibeurt pas in de periode 1-15 juli gebeurt en niet tussen 15-30 juni
zoals voorgesteld door Adriaens et al. (in voorbereiding) en Adriaens & Puls (in voorbereiding). Op de
bermtrajecten die reeds weinig productief zijn (rechteroever stroomopwaarts keersluis) zou zelfs een
enkele maaibeurt in de nazomer kunnen volstaan. Dit laat ook toe dat een soort als bijenorchis zaad
kan verspreiden.

Foto 4. Waterzijde op de rechteroever net stroomafwaarts de keersluis met bloei van grote ratelaar en margriet en
wilgenstruwelen aan de oever.
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Foto 5. Waterzijde op de rechteroever net stroomopwaarts de keersluis met massale aanwezige van kleine ratelaar
en gewone rolklaver. Zeer lokaal is de zeldzame bloedooievaarsbek aanwezig.

Foto 6. De zeldzame bloedooievaarsbek is een soort van kalkrijke bodems en heeft zich vermoedelijk gevestigd via
breuksteenbestorting van de kanaaloever. In elk geval past de soort mooi in het rijtje van kalkminnende soorten,
zoals bijenorchis, veldhondstong, wilde liguster, blaassilene en beemdkroon die hier in de waardevolle
kanaalbermen aanwezig zijn.
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Foto 7. Bijenorchis is een beschermde soort van de bijlage A van het KB van 16/02/1976 en van categorie 1 van
bijlage 1 van het Soortenbesluit4 (verbod van plukken, verplanten, beschadigen of vernielen van planten of
plantedelen).

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (citeeropschrift: "het
Soortenbesluit") van 13/08/2009
4
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2.5 Kruin water- en landzijde op de linkeroever tussen de keersluis
en Moerbruggebrug

Figuur 5. Situering bermen tussen de keersluis en Moerbruggebrug

2.5.1 SBZ
De bermen op de linkeroever tussen 250 m stroomopwaarts de monding van de Merlebeek en 300 m
stroomopwaarts Moerbruggebrug maken deel uit van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen, heiden en
valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel’ (BE2500004-9).

2.5.2 Habitatkaart
De bermen op de linkeroever tussen de uitmonding van de Merlebeek en 430 m stroomafwaarts ervan
zijn als glanshavergraslandhabitat (6510) aangeduid. Vanaf dan tot 300 m stroomopwaarts
Moerbruggebrug wordt deels habitat (6510) aangegeven. Verder naar Moerbruggebrug zijn de bermen
geen habitat meer ten gevolge van enkele opeenvolgende jaren klepelmaaien met beperkt of niet
afvoeren van het maaisel. Het volledige traject heeft echter grote potentie om tot 6510-habitat te
ontwikkelen.

2.5.3 Vegetatie
De bermen zijn soorten- en bloemrijk door het voorkomen van kenmerkende soorten van
glanshavergrasland (6510) zoals grote en kleine ratelaar, knoopkruid, margriet, gewone rolklaver,
beemdkroon, glad walstro, gele morgenster, dubbelkelk, groot streepzaad, gewone agrimonie en
vogelmelk (foto 8). Plaatselijk groeien brede orchissen in de berm (foto 9). Lokaal zijn er productievere
en soortenarme zones met hoge grassen ten gevolge van accumulatie van bladval of historisch minder
optimaal maaibeheer. Ter hoogte van de waterlijn zijn er smalle rietzones.
Daarnaast zijn plaatselijk ook ecologisch waardevolle doornstruwelen van sleedoorn en meidoorn
(rbbsp) aanwezig, naast relicten van iepenstruweel (foto 8).
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2.5.4 Beheervoorstel INBO
Het INBO onderschrijft het voorstel van Adriaens & Puls (in voorbereiding) om 2x per jaar te maaien:
1-15 juli (1), 15 oktober – 15 november (2) – telkens gefaseerd (per maaibeurt ten minste 25% van
de oppervlakte van de berm niet maaien; iedere maaibeurt best een andere zone). Rietvegetaties en
relicten iepenstruweel dienen best gevrijwaard van maaien.

Foto 8. Waterzijde op de linkeroever tussen de keersluis en Moerbruggebrug met bloei van grote ratelaar, margriet
en scherpe boterbloem. Aan de oever komen lokaal rietkragen en wilgen- en relicten iepenstruweel voor. Op
verschillende plaatsen staat ook brede orchis in de kanaalberm.
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Foto 9. Brede orchis groeit in de kanaalberm op de linkeroever tussen de keersluis en Moerbruggebrug.
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2.6 Kruin water- en landzijde op de linkeroever tussen 400 m
stroomafwaarts Moerbruggebrug en 650 m stroomopwaarts
Steenbruggebrug

Figuur 6. Situering bermen tussen 400 m stroomafwaarts Moerbruggebrug en 650 m stroomopwaarts
Steenbruggebrug

2.6.1 SBZ
De bermen op de landzijde van de linkeroever tussen 400 m stroomafwaarts Moerbruggebrug tot de
erfgoedsite Blije Gedachte behoren tot het habitatrichtlijngebied ‘Bossen, heiden en valleigebieden van
zandig Vlaanderen: westelijk deel’ (BE2500004-9).

2.6.2 Habitatkaart
In deze zone is geen habitat aangeduid. Relicten glanshavergrasland (habitattype 6510) komen sterk
gefragmenteerd voor en de bermen hebben grote potentie voor ontwikkeling van deze habitat.

2.6.3 Vegetatie
Aan de waterzijde zijn de bermen enkel in het deel tussen de monding van de Listebeek en Hoeve Ter
Lare nog vrij productief. In de overige delen komt een overwegend soortenarme versie van
glanshavergrasland (6510) voor, met soorten zoals knoopkruid en margriet; lokaal ook grote ratelaar,
gele morgenster en vogelmelk. Sommige zones aan de waterzijde zijn reeds weinig productief met
soorten van struisgrasvegetaties (6230_ha) met o.a. veel gewone veldbies en gewone rolklaver (foto
10); lokaal ook akkerhoornbloem, schermhavikskruid en hazenpootje. De vroege maaidata, in
combinatie met het gebrek aan bronpopulaties in de directe omgeving, beïnvloeden de
vestigingskansen van doelsoorten negatief. Aan de landzijde komen plaatselijk ecologisch waardevolle
struwelen met iep, brem, meidoorn en sleedoorn voor (foto 11). Toch overheerst hier vooral
verbraming (foto 12) en verruiging, waardoor de oorspronkelijk soortenrijke grasland- en
zoomvegetaties (o.a. met grote keverorchis) hier nagenoeg zijn verdwenen.
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2.6.4 Beheervoorstel INBO
Het INBO onderschrijft het voorstel van Adriaens & Puls (in voorbereiding) om 2x per jaar te maaien:
1-15 juli (1), 15 oktober – 15 november (2) – telkens gefaseerd (per maaibeurt ten minste 25% van
de oppervlakte van de berm niet maaien; iedere maaibeurt best een andere zone).
Aan de landzijde wordt er de laatste jaren 1 maaibreedte gemaaid. Om de verbraming en verruiging
terug te dringen is het beter om de maaioppervlakte te verhogen. Lokaal kunnen 3-4 maaibreedtes
worden toegepast (tenzij brem, iep, sleedoorn of meidoorn aanwezig is; foto 12 en foto 13).

Foto 10. Op verschillende plaatsen is reeds een laagproductieve begroeiing aanwezig met soorten kenmerkend voor
struisgrasvegetaties (habitattype 6230_ha) met o.a. veel gewone veldbies en gewone rolklaver en lokaal ook
akkerhoornbloem, schermhavikskruid en hazenpootje.

Foto 11. Aan landzijde komen ecologisch waardevolle struwelen tot ontwikkeling met brem, sleedoorn en meidoorn.
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Foto 12. Plaatselijk zijn aan landzijde verruigde graslanden aanwezig met veel bramen. Door de maaioppervlakte te
vergroten kan de verbraming beter bestreden worden.

Foto 13. Relicten van glanshavergrasland zijn plaatselijk nog aanwezig. Door de maaioppervlakte te vergroten
kunnen die beter in stand gehouden en uitgebreid worden.
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3 Inventarisatie van prioritaire trajecten met achterstallig
beheer en voorstel tot omvorming en een natuurgerichte
inrichting
3.1 Talud aan de waterzijde op de linkeroever vanaf 300 m
stroomafwaarts Bellembrug tot 1300 m stroomafwaarts
Bellembrug

Figuur 7. Situering berm tussen 300 m stroomafwaarts Bellembrug tot 1300 m stroomafwaarts Bellembrug

3.1.1 SBZ
De bermen maken geen deel uit van een SBZ-gebied.

3.1.2 Habitatkaart
De habitatkaart geeft glanshavergraslandhabitat (6510) en onzekere habitat (6510) aan.

3.1.3 Vegetatie
Het talud in dit traject was vroeger heel soortenrijk met waardevolle soorten zoals kleine ratelaar,
gewone agrimonie, kleine bevernel, rapunzelklokje, zeegroene zegge en voorjaarszegge (Van
Kerckvoorde et al., 2005). Het wegvallen van de, tot eind jaren ‘90, extensieve begrazing heeft
gezorgd voor een degradatie van de vegetatie (verruiging, verbraming en verstruweling).

3.1.4 Beheervoorstel INBO
In Adriaens et al. (in voorbereiding) wordt voor het talud in dit traject begrazing voorgesteld. Door het
terug inschakelen van een begrazingsbeheer zal de vegetatie zich kunnen herstellen (enkele
waardevolle soorten hebben een langlevende zaadvoorraad). Eénmalige inrichtingsmaatregelen zijn
aanbevolen en omvatten het selectief kappen van struwelen, waarbij doornstruwelen en brem worden
behouden, het uitdunnen van bramenkoepels en het plaatsen van een raster.
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3.2 Talud en kruin aan de waterzijde op de rechteroever tussen 1200
m stroomafwaarts Bellembrug en 600 m stroomafwaarts café
‘den overzet’

Figuur 8. Situering berm tussen 300 m stroomafwaarts Bellembrug tot 1300 m stroomafwaarts Bellembrug

3.2.1 SBZ
De bermen maken geen deel uit van een SBZ-gebied.

3.2.2 Habitatkaart
De habitatkaart geeft onzeker glanshavergraslandhabitat (6510) weer voor de berm tussen 1200 m
stroomafwaarts Bellembrug en 1600 m stroomafwaarts Bellembrug. Tussen 1600 m stroomafwaarts
Bellembrug en 1800 m stroomafwaarts Bellembrug is geen habitat aangegeven. Vanaf café ‘den
overzet’ en 600 m stroomafwaarts ervan is glanshavergraslandhabitat (6510) en deels habitat (6510)
aangegeven.

3.2.3 Vegetatie
De talud en kruin aan de waterzijde op de rechteroever tussen Bellembrug en 1200 m stroomafwaarts
Bellembrug is soortenrijk met bijzondere soorten zoals beemdkroon, kleine bevernel, goudhaver,
kattendoorn en gewone agrimonie duidend op een kalkrijke variant van glanshavergrasland
(6510_huk). De talud aan de waterzijde op de rechteroever tussen café ‘den overzet’ en 500 m
stroomopwaarts ervan kent een mozaïek van grasland en brem- en gaspeldoornstruweel (rbbsg, foto
14) waar ook grote bremraap (parasiteert op brem) voorkomt. Aan de oever groeien lokaal rietkragen
(rbbmr). Door gebrek aan een natuurgericht beheer zijn de bermen geleidelijk aan het verbossen en
verbramen.
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Foto 14. Mozaïek van bremstruwelen en grazige vegetatie op het talud van de rechteroever op zo’n 400 m
stroomopwaarts café ‘den overzet’.

3.2.4 Beheervoorstel INBO
Adriaens et al. (in voorbereiding) stellen voor om de kruin 2x per jaar te maaien: 1-15 juli (1), 15
oktober – 15 november (2) – telkens gefaseerd (per maaibeurt ten minste 25% van de oppervlakte
van de berm niet maaien; iedere maaibeurt best een andere zone). Voor de waardevolle
taludvegetaties worden echter geen beheervoorstellen geformuleerd.
Het INBO stelt voor om het beheer van talud en kruin te combineren door het instellen van een
extensieve begrazing vanaf 1200 m stroomafwaarts Bellembrug tot 600 m stroomafwaarts café ‘den
overzet’. Voorafgaand is een selectief kapbeheer, waarbij doornstruwelen en brem worden behouden,
het uitdunnen van bramenkoepels en het plaatsen van een raster wenselijk. Na dit eenmalige
inrichtingsbeheer kunnen het talud en de kruin worden begraasd in samenspraak met lokale
beheerders.
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3.3 Kruin en talud op de rechteroever tussen Sint-Jorisbrug tot
Beernembrug

Figuur 9. Situering bermen tussen Sint-Jorisbrug tot Beernembrug

3.3.1 SBZ
De bermen maken geen deel uit van een SBZ-gebied.

3.3.2 Habitatkaart
De habitatkaart toont de aanwezigheid van soortenrijke struisgrashabitat (6230_ha) voor de
rechteroever vanaf Sint-Jorisbrug tot de Looierijstraat (600 m stroomopwaarts Beernembrug).

3.3.3 Vegetatie
Door spontane successie is de vegetatie van het talud verbost met vooral zomereik, ruwe berk, vlier,
rozen en verschillende exoten zoals robinia, Amerikaanse vogelkers en rimpelroos (foto 15).
Relicten van brem- en gaspeldoornstruweel (rbbsg) en soortenrijke struisgrasvegetaties (6230 of
rbbha) en glanshavergrasland (6510) zijn lokaal nog aanwezig.
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Foto 15. Ver gevorderde verbossing, verbraming en kolonisatie door invasieve exoten op het eertijds uiterst
waardevolle complex van soortenrijke graslanden en struwelen. Het gebied onderbreekt de corridorfunctie van
waardevolle open habitats op de rechteroever van het kanaal tussen Aalter en Oostkamp.

Foto 16. Referentiebeeld (foto genomen in 1998) van de soortenrijke mozaïek van thermofiele struisgrasvegetaties
en bremstruwelen op het talud van de rechteroever tussen Sint-Jorisbrug en Beernembrug.
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3.3.4 Beheervoorstel INBO
In Adriaens et al. (in voorbereiding) worden 3 maaibeurten per jaar voorgesteld voor de kruin aan de
waterzijde: 15-31 mei (1), 15-31 juli (2) en oktober (3). Voor het talud worden
geen
beheervoorstellen aangegeven.
Voor het beheer van de smalle wegbermen tussen de vangrails lijken 2 maaibeurten ons ruim
voldoende (juli en oktober).
De brede taluds tussen vangrail en waterlijn hebben een grote ecologische potentie voor soortenrijke
struisgrasvegetaties (6230_ha, foto 16), glanshavergrasland (6510), brem- en gaspeldoornstruweel
(rbbsg, foto 16) & doornstruwelen (rbbsp). Gewenste beheer- en inrichtingsmaatregelen zijn: de
verbossing sterk uitdunnen, verwijderen van exoten, progressieve verbraming tegengaan (eventueel
door plaggen de pioniersituatie herstellen) en het instellen van extensief graasbeheer (Van
Kerckvoorde & Decleer, 2005).

3.4 Talud en kruin op de water- en landzijde op de linkeroever
tussen Beernembrug en de keersluis

Figuur 10. Situering bermen tussen Sint-Jorisbrug tot Beernembrug

3.4.1 SBZ
De bermen maken geen deel uit van een SBZ-gebied.

3.4.2 Habitatkaart
De habitatkaart geeft onzekere glanshavergraslandhabitat (6510) aan voor deze bermen.

3.4.3 Vegetatie
Door spontane successie is de vegetatie van de bermen verbost met vooral boswilg, robinia, grauwe
abeel, boskers, Amerikaanse vogelkers, esdoorn en zomereik (foto 17). Dit was vroeger één van de
soortenrijkste trajecten langs het hele kanaal met brem- en gaspeldoornstruwelen (rbbsg),
soortenrijke struisgrasvegetaties (6230_ha of rbbha) en droog heischraal grasland (6230_hn) en droge
heide (4030, foto 18). Plaatselijk komen ecologisch waardevolle oude zomereiken en beuken voor (foto
19) en iepen- en sleedoornstruwelen. Overal treedt verbraming op en ter hoogte van de nieuwe
verkaveling aan de Gevaerts ook toenemende verbrandneteling (foto 20; o.a. doordat bewoners het
maaisel van hun grasmachines in de berm komen deponeren). Ter hoogte van de Fortsite zijn de
oevers zeer hoog en steil en onderhevig aan progressieve erosie (zie foto 21). Een aantal relictsoorten
van de vroegere soortenrijke levensgemeenschappen zijn nog aanwezig, zoals pijpenstrootje,
geelgroene zegge, kruipganzerik, zandzegge, zandhaver, hazenpootje, klein vogelpootje,
mannetjesereprijs, gewoon duizendguldenkruid en gaspeldoorn (foto 22). Algemene soorten van het
glanshavergrasland (6510) houden in de gemaaide bermen nog vrij goed stand (knoopkruid, margriet,
gewone rolklaver, reukgras, kleine ratelaar).
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3.4.4 Beheervoorstel INBO
Voor de kruin stellen Adriaens et al. (in voorbereiding) voor om 2x per jaar te maaien: 1-15 juli (1), 15
oktober – 15 november (2) – telkens gefaseerd (per maaibeurt ten minste 25% van de oppervlakte
van de berm niet maaien; iedere maaibeurt best een andere zone). Er worden geen beheervoorstellen
geformuleerd voor het talud.
Door de vergevorderde verbossing en verbraming is de berm langs het verharde jaagpad zeer smal en
ecologisch sterk gedegradeerd. Een gefaseerd maaibeheer zoals voorgesteld door Adriaens et al. (in
voorbereiding) lijkt ons dan ook moeilijk haalbaar. Omdat veel verdwenen soorten een langlevende
zaadvoorraad hebben, blijft de ecologische waarde van het gebied echter potentieel zeer groot. De
stabiliteit van de hoge, steile taluds wordt momenteel sterk bedreigd door de aanwezigheid van forse
bomen, waaronder veel ecologisch ongewenste soorten. Een selectief kapbeheer, met behoud van
iepen- en doornstruwelen, gecombineerd met een plagbeheer om de bramen en massale kieming van
invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers tegen te gaan, is wenselijk. Tegelijk zou de voet van het
talud aan de waterzijde best met stortstenen verstevigd worden, zodat de oevers beter bestand zijn
tegen golfslag van pleziervaart en plotse waterpeilstijgingen (zoals bij piekdebieten op het kanaal
wanneer de keersluis wordt neergelaten, meestal 1 tot 2 keer per jaar). Aan de landzijde is ook sterke
dunning en oppervlakkig plaggen aanbevolen. De ecologisch waardevolle zomereiken en beuken
kunnen hier blijven staan. Na dit eenmalige inrichtingsbeheer kunnen de bermen begraasd worden. Ter
hoogte van de verkaveling is het overheidsdomein geëvolueerd naar een ecologisch weinig waardevol
gazon. Op termijn zou de ontsluitingsweg voor de huizen tegenaan de huizen kunnen worden
heraangelegd, waardoor hier een brede zone ontstaat voor ecologische ontwikkeling en zachte
recreatie.

Foto 17. De bermen ter hoogte van de Fortsite (linkeroever) zijn grotendeels verbost of zeer sterk verruigd.
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Foto 18. Referentiefoto van 1987 op ongeveer dezelfde locatie en zelfde kijkrichting als foto 17, met rechts op de
foto een van de oude beuken die er actueel nog steeds staan. De bermen bestonden ruim 30 jaar geleden uit zeer
soortenrijke struisgrasgraslanden en droge heischrale graslanden met o.a. liggende vleugeltjesbloem en grote tijm,
heiderelicten en brem- en gaspeldoornstruweel. De potenties voor herstel zijn nog in grote mate aanwezig, mits
gepaste maatregelen.

Foto 19. Herstelmaatregelen zullen bestaan uit het fors terugdringen van verbossing en verbraming door kappen en
plaggen. Waardevolle solitaire bomen (zoals de zomereik rechts op de foto) op de landzijde van de kanaalberm
kunnen van kappen gespaard blijven. Idem voor de ecologisch waardevolle sleedoornstruwelen. De natuurwaarden
kunnen hersteld en ontwikkeld worden via extensieve begrazing.
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Foto 20. Ter hoogte van de nieuwe verkaveling op de linkeroever van het kanaal, net stroomopwaarts van de
keersluis, zijn de brede bermen aan de kanaalzijde volledig overwoekerd met bramen, grote brandnetel en forse
grassen. Aan de landzijde zijn de tot meer dan 20 m brede bermen gedegradeerd tot soortenarm gazon.

Foto 21. Forse oevererosie op de linkeroever. Het zandig substraat is erg kansrijk voor herstel van waardevolle
open habitats.
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Foto 22. Gaspeldoorn (vooraan rechts) kwijnt weg door boomopslag en verbraming.

4 Overige prioritaire trajecten
Langs het Kanaal Gent-Oostende liggen er tussen Gent en Brugge nog enkele prioritaire trajecten.
Prioritaire trajecten welke een begrazingsbeheer kennen via Natuurpunt:
● talud en kruin aan de waterzijde op de rechteroever tussen Bellembrug en 1200 m stroomafwaarts
Bellembrug,
● talud en kruin aan de waterzijde op de rechteroever vanaf 1100 m stroomafwaarts Aalterbrug tot
Sint-Jorisbrug,
● talud en kruin aan de waterzijde op de linkeroever vanaf 500 m stroomafwaarts Aalterbrug tot de
monding van de oude kanaalarm Oude Vaart,
● talud en kruin aan de water- en landzijde op de rechteroever tussen 400 m stroomafwaarts
Beernembrug tot 400 m stroomopwaarts de keersluis.
Prioritaire trajecten met een maaibeheer via Natuurpunt:
● landzijde op de rechteroever tussen Kerselaarstraat (Bellem) en 200 m stroomopwaarts ervan,
● kruin en talud aan de water- en landzijde op de rechteroever tussen 1000 m stroomafwaarts de
keersluis tot 300 m stroomopwaarts Moerbruggebrug.
Prioritaire trajecten in beheer via gebruiksovereenkomsten met landbouwers:
● talud aan de waterzijde op de linkeroever vanaf de kruising met het Afleidingskanaal van de Leie
tot 600 m stroomopwaarts Bellembrug,
● talud aan de waterzijde op de rechteroever vanaf de kruising met het Afleidingskanaal van de Leie
tot 600 m stroomopwaarts Bellembrug.
De plasbermen op de linker- en rechteroever net stroomafwaarts de keersluis zijn prioritaire
oevertrajecten.
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5 Aandachtspunten bij uitvoeren van het maaibeheer
5.1 Weghalen van het maaisel
Bij een ecologisch maaibeheer is het tijdig en grondig opruimen van het maaisel belangrijk. Nietverwijderd maaisel heeft immers rechtstreeks en onrechtstreeks een ongunstige invloed op de
aanwezige vegetatie. Zo zorgt niet-verwijderd maaisel rechtstreeks voor lichtgebrek van de
onderliggende vegetatie waardoor fotosynthese wordt verhinderd en er een verhoogde kans voor
ziekte of mortaliteit van de planten ontstaat (Parr & Way, 1988). Ook de kieming en overleving van
zaailingen wordt onder maaisel verhinderd.
Onrechtstreeks heeft niet-verwijderd maaisel een aanrijkend effect op de bodem omdat de
voedingsstoffen van dit maaisel niet wordt afgevoerd terwijl er jaarlijks een toevoer is van nutriënten
via de atmosferische depositie (in Vlaanderen bedroeg de gemiddelde atmosferische stikstofdepositie
in 2017 24,6 kg N/ha, zie: milieurapport stikstofdepositie5) dewelke ook niet worden afgevoerd. Het
maaisel zal afbreken waardoor de voedingsstoffen terug worden vrijgegeven aan de bodem. Het terug
vrijstellen van voedingsstoffen uit maaisel is bovendien een snel verlopend proces. Schaffers et al.
(1998) bepaalden de vrijstelling van stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) in maaisel van onder andere
glanshavergraslanden. Uit hun onderzoek bleek dat na één week reeds 29,0% van de K-fractie, 22,9%
van de P-fractie en 11,2% van de N-fractie was uitgeloogd. Na twee weken was de uitgeloogde K-, Pen N-fractie al opgelopen tot respectievelijk 48,8%, 32,0% en 17,5%. Deze onderzoeksresultaten
tonen aan dat niet enkel het verwijderen van het maaisel essentieel is om een efficiënt beheer uit te
oefenen maar dat dit bovendien best zo snel mogelijk gebeurt.
Finaal leidt het laten liggen van maaisel tot het ontwikkelen of in stand houden van soortenarme
vegetaties gedomineerd door productieve grassen en kruiden (Parr & Way, 1988; Sýkora et al., 2002)
zoals kweek, kropaar of grote brandnetel.
Voor afvoer van nutriënten is het dan ook noodzakelijk om het maaisel binnen één of twee weken na
het maaien te verwijderen (Schaffers et al., 1998; Sýkora et al., 2002). Ook het Bermbesluit stelt dat
het maaisel binnen de tien dagen moet worden verwijderd. Door nutriëntenafvoer is maaibeheer
geschikt als omvormingsbeheer van een verarmd of verruigd grasland naar een ecologisch waardevol
soortenrijk grasland.
Voor vegetatie en fauna is het echter gunstig om het maaisel een paar dagen te laten liggen. Immers,
wanneer het maaisel een paar dagen blijft liggen, kunnen zaden narijpen en op de bodem vallen en
kan fauna die de maaibeurt overleefd hebben een veilig plekje zoeken. Bovendien zal het gewicht en
het volume van de biomassa dat moet worden afgevoerd sterk verminderen. Wanneer gemaaid wordt
met klepelmaaiers is er geen meerwaarde om het sterk versnipperd maaisel te laten liggen. Er treedt
sneller uitloging van voedingsstoffen op en het versnipperd maaisel is moeilijk weg te halen in een
volgende werkgang.

5.2 Maaimachines
Klepelmaaiers dienen zoveel mogelijk te worden vermeden omwille van de versnippering van het
maaisel. Bij het aanwenden van klepelmaaiers (zonder opzuigcombinatie) kan het (versnipperd)
maaisel niet voldoende worden afgevoerd in een volgende werkgang. Ook bij het aanwenden van
cirkelmaaiers wordt het maaisel gekneusd en verkleind (LNE, 2011). Bij gebruik van schijvenmaaiers,
trommelmaaiers of maaibalken ontstaat grof maaisel (LNE, 2011) waardoor dit achteraf goed kan
worden weggehaald.
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

5 https://www.milieurapport.be/milieuthemas/vermesting-verzuring/vermesting/stikstofdepositie
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wordt in één snede afgemaaid) en verkleint het maaisel niet (LNE, 2011; Leo & Spijker, 1994;
Zwaenepoel, 1998). Tevens is er een minder grote negatieve invloed op vegetatiebewonende
ongewervelden bij het aanwenden van dergelijke toestellen in vergelijking met klepelmaaiers (Humbert
et al., 2009).
Het maaisel kan worden weggehaald door maai-opzuigcombinaties aan te wenden, waarbij in één
werkgang wordt gemaaid en het maaisel direct wordt afgevoerd. Echter, het wegzuigen van
plantenzaden en fauna is ecologisch nadelig. Tevens hebben klepelmaai-opzuigcombinaties, zoals
klepelmaaiers zonder opzuiging, een aanzienlijke impact op vegetatiebewonende ongewervelden
(Humbert et al., 2009; Wallis de Vries, 1998).
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 iets meer gespaard (Zwaenepoel, 1998).

5.3 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. Tevens kan de graszode
volledig worden vernield waardoor open bodem ontstaat. Dit kan de vestiging en ontwikkeling van
niet-gewenste pioniersoorten (bv. akkerdistel) stimuleren. De maaihoogte hoger instellen, doet de
doelstelling van het beheer teniet (het afvoeren van biomassa om verschraling te realiseren). Immers,
46% van de bovengrondse biomassa van glanshaver bevindt zich in de onderste 12 cm (Zwaenepoel,
1998). Bij een hogere maaihoogte wordt een groot deel van de bovengrondse biomassa bijgevolg niet
afgemaaid noch afgevoerd, wat niet gewenst is.

6 Aandachtspunten bij uitvoeren van het graasbeheer
6.1 Graasbeheer als omvormings- of onderhoudsbeheer
Het toepassen van graasbeheer kent een aantal beperkingen. Zo is er in Vlaanderen een hoge
atmosferische stikstofdepositie. Er zijn dan ook maatregelen wenselijk om deze constante input van
stikstof weg te werken. Graasbeheer als enige beheervorm is veelal minder ideaal om voedingsstoffen
te verwijderen (Bakker, 1989). Integendeel, er treedt een snellere mineralisatie op van het organisch
materiaal doordat moeilijk afbreekbaar plantaardig materiaal wordt omgezet in eenvoudiger
afbreekbare mest en urine (Elbersen et al., 2003; Van Uytvanck et al., 2012). Hierdoor is graasbeheer
minder geschikt als omvormingsbeheer van een verarmd of verruigd grasland naar een ecologisch
waardevol soortenrijk grasland. Bij een ecologisch uitgevoerd maaibeheer vindt er wel afvoer van
nutriënten plaats (Schaffers et al., 1998). Het toepassen van een maaigraasbeheer kan worden
overwogen als tussenoplossing. Dit houdt in dat vegetaties in het voorjaar worden gemaaid en dat er
later in het seizoen nabegrazing met vee optreedt (Van Uytvanck et al., 2012).
Als de gewenste graslandvegetatie reeds aanwezig is, kan graasbeheer worden toegepast als
onderhoudsbeheer (of instandhoudingsbeheer) om de vegetaties te behouden.

6.2 Types van graasbeheer
Gezien de relatief beperkte oppervlakte van de kanaalbermen is seizoensbegrazing te verkiezen boven
jaarrondbegrazing. Bij een seizoensbegrazing wordt de vegetatie enkel gedurende het groeiseizoen
begraasd.
Extensieve begrazing op grotere trajecten kan zorgen voor een grote structuurvariatie doordat een
mozaïek ontstaat van kort begraasde delen, hogere ruigere plekken en struwelen. Dergelijke
structuurvariatie heeft een belangrijke faunistische meerwaarde.
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Met stootbegrazing in een rotatiesysteem wordt gedurende een korte periode een dijktraject intensief
begraasd (tot de vegetatie kort is gegeten). Dergelijk beheer kan gebeuren door de dijk te verdelen in
compartimenten. Langs het Kanaal Gent-Brugge wordt momenteel stootbegrazing toegepast op de
linkeroever tussen de monding van de Oude Vaart en Sint-Jorisbrug.

6.3 Voedselvoorkeur en graasgedrag
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. Zonder sturing van de
begrazing en het inbouwen van een rustperiode bestaat dan ook de kans dat de doelsoorten niet
kunnen uitbreiden. Een sturing kan gebeuren door een 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. Dit kan 2-3 keer gebeuren in het groeiseizoen. Een rustperiode van 2-3 maanden is gewenst
om de planten te laten regenereren en om bloei en zaadvorming toe te laten (Vandevoorde et al.,
2019).
Schapen prefereren tevens een korte vegetatie. Wanneer schapen worden ingeschaard in een hoge
vegetatie zullen ze de vegetatie grotendeels platlopen en niet meer begrazen met strooiselvorming en
verruiging van de vegetatie als gevolg. Vandevoorde et al. (2019) adviseren dan ook om schapen in te
scharen in vegetaties met een maximale vegetatiehoogte van 50 cm (kniehoog).
Uit ervaringen langs de Zeeschelde blijkt dat schapen grote brandnetel niet of slechts in beperkte mate
afgrazen. Hierdoor ontstaan vaak situaties waar de grazige vegetatie wel kort wordt gegraasd maar de
haarden van grote brandnetel niet. Bijgevolg genieten deze brandnetels een competitief voordeel en
kunnen ze zich lateraal sterk uitbreiden. Het kan dan ook wenselijk zijn om haarden van grote
brandnetel pleksgewijs te maaien bij trajecten onder schapenbegrazing (Vandevoorde et al., 2019).
Runderen grazen minder selectief (Cosyns & Hoffmann, 2004; Rook et al., 2004) waardoor het
instellen van een rustperiode minder van belang is. Echter, door hun hoger gewicht kunnen ze meer
schade toebrengen aan de graszode vooral op steilere taluds (Crofts & Jefferson, 1999). Het inzetten
van jongvee (tot 18 maanden oud) kan deze negatieve gevolgen gedeeltelijk verhelpen
(Vanallemeersch & Zwaenepoel, 1996; Hazebroek & Sprangers, 2002).
Paarden of paardachtigen in het algemeen, vertonen latrinegedrag wat betekent dat ze op vaste
plaatsen hun mest deponeren. Deze plekken mijden ze om te grazen. Bijgevolg treedt er lokaal
bodemverrijking en verruiging van de vegetatie op.

6.4 Algemene richtlijnen
Bij het graasbeheer kunnen een aantal algemene richtlijnen worden geformuleerd:
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●

Een late inschaardatum (in juni) wordt voorgesteld wanneer begrazing wordt toegepast op
grotere trajecten.

●

Bij stootbegrazing in een rotatiesysteem met schapen kan begrazing vroeger starten, in maart‐
april, afhankelijk van wanneer de grasgroei op gang komt. Dit om te vermijden dat de schapen
pas worden ingeschaard bij een hoge vegetatie. Bij bermtrajecten met waardevolle
voorjaarsoorten (bv. ratelaar-soorten) dient best te worden gezorgd dat zaadvorming bij deze
soorten kan doorgaan.

●

Extensieve begrazing met lage veedichtheden, 1 grootvee-eenheid of 3 stuks rondvee per ha,
is wenselijk wanneer begrazing wordt toegepast op grotere trajecten (Vanallemeersch &
Zwaenepoel, 1996; Hazebroek & Sprangers, 2002).

●

De begrazingsperiode kan doorgaan tot eind oktober of zelfs tot half november. Het is
wenselijk dat de vegetatie grotendeels (80-90%) kort is gegeten op het einde van de
begrazingsperiode. Door de klimaatverandering zijn er meer warmere dagen in het najaar en
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groeit de vegetatie vaak tot eind oktober. Indien de vegetatie niet kort de winter ingaat kan
verruiging optreden.
●

Kunstmatige bemesting van de berm is niet gewenst. Voedselaanrijking zorgt immers voor de
ontwikkeling of instandhouding van soortenarme productieve graslandvegetaties. Ook het
bijvoederen van de dieren is een vorm van bemesting en dient te worden vermeden.

●

Het aanwenden van pesticiden is vanuit milieuhygiënisch en ecotoxicologisch oogpunt
afgeraden. Bovendien mogen er op alle openbare terreinen niet langer pesticiden worden
gebruikt (www.zonderisgezonder.be).

●

Het scheuren van de graslandvegetatie is uit den boze, vermits soorten van permanent
grasland grotendeels worden vervangen door pioniersoorten.

7 Aandachtspunten bij uitvoeren van het beheer van
houtige vegetaties
7.1 Hakhoutbeheer bij struwelen aan de oeverlijn
Lokaal groeien langs de oeverlijn struweelvegetaties (voornamelijk wilgen). Wilgenstruwelen hebben
een ecologisch belang als nest-, foerageer- en schuilgelegenheid, zijn gunstig voor insectenpopulaties
en vormen een landschappelijke meerwaarde. Deze langs de oever groeiende wilgenstruwelen zijn,
dan ook een regionaal belangrijk biotoop en genieten omwille van zeldzaamheid een bescherming op
Vlaams niveau, onder meer via de regelgeving rond het verbod op vegetatiewijziging (aangegeven in
het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 en het uitvoeringsbesluit van 3 juli 2009).
Een wilgenbegroeiing aan de oever zorgt voor een hogere weerstand tegen erosie en afschuiving (via
de wortels) en voor een reductie van golfhoogten en stroomsnelheden (via de stammen; CUR, 1999).
Wilgenstruwelen kunnen periodiek worden afgezet om windworp te beletten, scheepvaartactiviteiten
niet te hinderen en om de waterafvoer niet te hinderen (het beletten dat dikke takken in de waterweg
of sluizen terecht komen).
Er wordt voorgesteld om de snel groeiende houtige vegetatie (zoals wilgen) aan de oeverlijn te
beheren via hakhoutbeheer met een omlooptijd van 6 jaar. Hakhoutbeheer betekent het periodiek
afzetten van houtige vegetatie dicht bij de grond. Een omlooptijd van 6 jaar is tevens in recente
beheerplannen voorgesteld zoals langs de Leie (Arcadis, 2017), Zeeschelde (Vandevoorde et al.,
2019), Dender (Landmax, 2015) en de Bovenschelde (Landmax, 2014).
Er wordt voorgesteld om, op eenzelfde locatie, het hakhoutbeheer niet tegelijkertijd uit te voeren op
de linker- en rechteroever. Tevens wordt voorgesteld om deze beheervormen vrij kleinschalig aan te
pakken en dus niet toe te passen over al te lange trajecten. Dit is mogelijk door een gefaseerd
hakhoutbeheer toe te passen door te werken met trajecten van 500 m.
Wanneer wilgenstruwelen worden afgezet zijn volgende maatregelen aangewezen:
●

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

●

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

●

Indien al een knot gevormd is, dan worden de takken best op zo’n 5 cm boven de knot
verwijderd. De meeste slapende knoppen waaruit nieuwe takken zullen spruiten bevinden zich
immers in het onderste deel van de tak.

●

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

Het kaphout dient te worden verwijderd en afgevoerd, ook indien het hout 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.

●

Behandeling van de struwelen met bestrijdingsmiddelen is niet wenselijk.

●

Bemesting van de struwelen is niet wenselijk.

7.2 Omvorming en beheer van verstruweelde of verboste trajecten
Door spontane successie zijn lokaal de (brede) taluds verstruweeld of verbost, zoals op de linker- en
rechteroever tussen Aalterbrug en de Zwaaikom, de rechteroever tussen de Sint-Jorisbrug en
Beernembrug en de linkeroever tussen de Miseriebocht en de Fortsite. Op het talud groeien onder
meer zomereik, ruwe berk, boswilg, zoete kers, ratelpopulier en lijsterbes. In de ondergroei of t.h.v.
open plekken groeien brem- en gaspeldoornstruwelen, hazelaar, sleedoorn, éénstijlige meidoorn.
Uitheemse soorten zoals Amerikaanse vogelkers, robinia en rimpelroos komen er frequent voor.
De omvorming van verboste trajecten is afhankelijk van het ecologisch streefbeeld. Indien struiken
een streefdoel zijn dan is een periodiek hakhoutbeheer wenselijk. Voor verboste trajecten is dan een
overgangsbeheer nodig waarbij de eenstammige bomen worden omgezet in meerstammig hakhout.
Door hakhoutbeheer periodiek toe te passen worden meerstammige bomen gevormd met geringe
hoogte waardoor de kans op windworp sterk wordt gereduceerd. Het is aanbevolen om niet alle bomen
onmiddellijk om te zetten naar hakhout. Via een beoordeling van het veiligheidsaspect (dit blijft
prioritair), de landschapswaarde, de cultuurhistorische waarde en de natuurwaarde van de boom
kunnen de keuze worden onderbouwd. Doornstruwelen(rbbsp), brem- en gaspeldoornstruwelen
(rbbsg) en iepenstruwelen zijn ecologisch waardevol en worden best niet gekapt.
Wanneer het ecologisch doel een mozaïek van kruid- en struikvegetaties is, dan is het instellen van
graasbeheer wenselijk. Wanneer houtige vegetatie volledig moet verdwijnen, wordt het afzagen van de
bovengrondse delen best gecombineerd met uitfrezen of zelfs verwijderen van de wortelstronken.
Anders is de kans groot dat ze opnieuw uitschieten of wegrotten. Bij het wegrotten van de
wortelstronken bestaat de kans dat laagtes of onstabiele zones ontstaan in de berm.
Bij de omvorming van verstruweelde of verboste trajecten zijn volgende maatregelen aangewezen:
●
●
●

●
●
●
●

Er wordt best gefaseerd gekapt in plaats van een volledig traject tegelijkertijd te kappen;
Een kapcyclus van 12 jaar voor de hardhoutsoorten (eik) en van 6 jaar voor de
zachthoutsoorten (wilg);
Hier en daar kunnen ecologisch waardevolle solitaire bomen (bv. oude eiken) gespaard blijven
van kap, indien ze geen gevaar vormen voor de stabiliteit van de kanaaloever.
Ecologisch waardevolle houtige struwelen (zie verder onder 7.3) worden zo veel als mogelijk
gespaard.
Verhakseld hout dient te worden verwijderd omdat er anders teveel verruiging plaatsvindt.
Om conflicten met broedvogels te voorkomen wordt best niet gekapt na 15 maart en voor 15
juli.
Voor vleermuizen kan voorafgaand aan de kappingen een studie naar het voorkomen van
koloniebomen aangewezen zijn. Om verstoring voor vleermuizen te minimaliseren worden
kappingen van bomen best uitgevoerd buiten de kraamperiode (mei – juli) en idealiter ook
buiten de overwinteringsperiode (november – maart). De minst ongunstige periode om
kapwerken te verrichten aan bomen die mogelijks door vleermuizen gebruikt worden, is tussen
half september en half oktober (Herr, 2015).

7.3 Ecologisch waardevolle houtige struwelen
De ecologisch waardevolle struwelen langs het Kanaal Gent-Brugge met gaspeldoorn, brem, éénstijlige
meidoorn, sleedoorn, iep of verschillende soorten rozen worden best zoveel mogelijk ongemoeid te
laten.
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Brem- en gaspeldoornstruwelen zijn uitermate karakteristiek voor de bermen van het kanaal GentBrugge tussen Aalterbrug en de keersluis, waar het kanaal voedselarme zandige bodems doorsnijdt.
Dergelijke struwelen zijn in goed ontwikkelde vorm zeer zeldzaam in Vlaanderen. De kanaalbermen
tussen Aalter en de keersluis nemen hiervan een belangrijk deel in (grootteorde van 10% van de
maximaal geschatte oppervlakte brem- en gaspeldoornstruweel in Vlaanderen). Dit bevestigt het
enorme belang van het kanaal Gent-Brugge voor deze struwelen in Vlaanderen (Van Kerckvoorde et
al., 2005).
Verspreid langs het Kanaal Gent-Brugge groeit struweel van iep. Deze struwelen zijn mogelijk een
restant van vroegere iepen van bomenrijen of hagen langs het kanaal. Dergelijke struwelen zijn in
Vlaanderen vrij uniek en worden best ongemoeid gelaten. Struwelen van iep kunnen niet tot bomen
uitgroeien door het vroegtijdig afsterven ten gevolge de iepenziekte. Verjonging gebeurt via
wortelopslag.

8 Groen- of natuurbeheerplan
Significante delen van de bermen en taluds langs het Kanaal Gent-Oostende tussen Gent en Brugge
hebben een uitzonderlijke ecologische waarde. Verspreid komen er volgende EU-habitattypes voor6,
beschermd door de Habitatrichtlijn:
● glanshavergrasland (6510),
● de in Vlaanderen zeer zeldzame, kalkrijke variant van glanshavergrasland (6510_huk),
● voedselrijke zoomvormende ruigten, subtype met harig wilgenroosje (6430_hw),
● soortenrijke struisgrasvegetatie (6230_ha).
Regionaal belangrijke biotopen, beschermd door de Vlaamse natuurwetgeving, op bermen en taluds
langs het Kanaal Gent-Oostende tussen Gent en Brugge, zijn:
● brem- en gaspeldoornstruwelen (rbbsg),
● soortenrijke niet-habitatwaardige struisgrasvegetaties (rbbha),
● rietvegetaties (rbbmr),
● doornstruwelen (rbbsp).
Waar deze vegetatietypes geen adequaat beheer krijgen staat de natuurwaarde onder grote druk.
Belangrijke natuurwaarden gingen de voorbije decennia verloren door verbossing, door een
landbouwkundig beheer, door herhaalde bodemverstoring en/of door onvoldoende afvoer van maaisel.
Een aangepast en volgehouden natuurgericht beheer is essentieel om deze trend te keren.
Gelet op de juridische aandachtspunten, zowel op Vlaams als EU-rechtelijk niveau in bijlage 1,
kan een beheerplan enkel voldoen aan de voorliggende instandhoudingsdoelstellingen
indien het de vorm aanneemt van een natuurbeheerplan. Een natuurbeheerplan zal bovendien
minstens een type 2 natuurbeheerplan moeten zijn, vermits het beheer aan een publiekrechtelijke
rechtspersoon toebehoort.
Het natuurbeheerplan zal niet enkel de maaidata kunnen regelen (zoals bij de vroegere
bermbeheerplannen) maar tevens de nodige afwijkingen, vergunningen en subsidiemogelijkheden
combineren met een geïntegreerd natuurbeheer. Het is daarbij essentieel dat voorafgaand de
aanwezigheid van alle waardevolle natuurelementen en natuurpotenties in detail wordt gekarteerd en
in rekening wordt gebracht. Zones die op termijn dienen gekapt te worden, kunnen bijvoorbeeld
onderdeel zijn van een goedgekeurd natuurbeheerplan en hoeven daarna geen vergunningsprocedure
meer te doorlopen. Werken in uitvoering van een goedgekeurd natuurbeheerplan kunnen door het
Agentschap voor Natuur en Bos gesubsidieerd worden.

6

De vermelde types zijn niet altijd als dusdanig aangeduid op de habitatkaart omdat de kartering vaak dateert van
2001 en er toen op het terrein enkel in BWK-codes gekarteerd werd. Achteraf zijn dan de BWK-codes semiautomatisch omgezet naar habitattypes waarbij vaak het subtype niet met zekerheid gekend was. De plasbermen
waren nog maar pas aangelegd, waardoor waarschijnlijk ook nog geen sprake was van goed ontwikkelde ruigten
met harig wilgenroosje.
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Conclusie
In het voorliggend advies worden voor het traject tussen Gent en Brugge van het Kanaal GentOostende tien prioritaire trajecten beschreven. Zes prioritaire trajecten worden naar voor geschoven
met een natuurgericht maaibeheer waarbij concrete maaibeheervoorstellen worden gegeven. Vier
prioritaire trajecten met achterstallig beheer worden beschreven met voorstellen van gewenste
inrichtingsmaatregelen en beheer. In het advies worden aandachtspunten en goede-praktijkmaatregelen bij maaibeheer, graasbeheer en beheer van houtige vegetaties verstrekt. Met behulp van
een juridisch advies wordt gemotiveerd waarom voor het traject tussen Gent en Brugge een
natuurbeheerplan nodig is en een groenbeheerplan niet voldoet.
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Bijlage 1: Juridische aandachtspunten voor het beheerplan
van het Kanaal Gent-Oostende (KGO), gedeelte tussen
Gent en Brugge.
Met medewerking van Hendrik Schoukens, natuur- en milieujurist UGent
In de beheerplannen van Adriaens et al. (in voorbereiding) en Adriaens & Puls (in voorbereiding)
ontbreken beheerrichtlijnen voor de ontwikkeling of instandhouding van de EU-habitattypes of
regionaal belangrijke biotopen. Dit is strijdig met een aantal van de hoekstenen van het Vlaams en
Europees natuurbeschermingsrecht:
●

zorgplicht: alle hoger vernoemde vegetatietypen (onder 8. Groen- of natuurbeheerplan) zijn
onderhevig aan de horizontale ‘zorgplicht’ (art 14 decreet natuurbehoud)7 en het standstillbeginsel (art. 8 decreet natuurbehoud).8 De zorgplicht verplicht elke overheid te handelen
volgens het beginsel van de goede huisvader bij de omgang met natuur. Dit speelt a fortiori bij
bermbeheer door overheden, die worden geacht een grotere zorg in acht te nemen dan de
doorsnee particulier. Schade moet zoveel mogelijk worden vermeden, al zeker in de context
van habitatwaardige vegetaties die ook cruciaal zijn voor het behalen van de gewestelijke
instandhoudingsdoelen. Het voeren van een natuurvriendelijk bermbeheer is een evidente
uitvoering van artikel 14 van het decreet natuurbehoud. Evenzeer zou een nalatig beheer van
dergelijke kwetsbare habitats een manifeste schending inhouden van het standstill-beginsel.

●

verboden te wijzigen vegetaties: Bovendien spelen in casu ook strikte verbodsbepalingen,
die bijzonder kwetsbare biotopen beschermen tegen schadelijke ingrepen. Overeenkomstig art.
7 van het besluit natuurbehoud zijn deze vegetaties, voor zover zij kwalificeren als moeras
en/of bijzondere graslandtypes gelegen binnen groene bestemmingsgebieden en beschermde
landschappen strikt beschermd. Behoudens afwijking door de minister mogen zij niet worden
beschadigd. Art. 8 van het besluit natuurbehoud voert daarenboven een vergunningsplicht in
voor elke vorm van vegetatiewijziging binnen speciale beschermingszones. Uit de voorliggende
rechtspraak blijkt onmiskenbaar dat ook onaangepaste beheerwerken in principe strijdig zijn
met de vermelde verbodsregimes en aldus principieel niet toegelaten zijn met betrekking tot
regionaal belangrijke biotopen. Zo oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep in 2010 evenzeer
dat ruimingswerken aan een waterloop niet kunnen worden aanzien als normale
onderhoudswerken (Antwerpen, 18 februari 2010). Ook een verwijzing naar de wet van 28
december 1967 betekent niet dat plots voldaan zou zijn aan de specifieke regels inzake
beschermde vegetaties (RvS 16 november 2006, nr. 164.816, gemeente Zuienkerke).

●

actieve beheerplicht: Voor de delen die gelegen zijn in een speciale beschermingszone geldt
een verplichting om, door aangepast beheer, een gunstige staat van instandhouding van de
habitat na te streven. Deze verplichting zit vervat in artikel 36ter, § 1 van het decreet
natuurbehoud en betreft een resultaatsverplichting. In haar Guidance uit 2018 stelt de
Europese Commissie letterlijk dat ‘de lidstaten passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op
een overeenkomst berustende maatregelen moeten vaststellen voor de habitats waarvoor
bepaalde gebieden zijn aangemeld’ (EC Guidance document, p. 24 ev). Dit betreft een

7

Art. 14 § 1. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die manueel, met mechanische middelen of pesticiden en
met vaste of mobiele geluidsbronnen ingrijpt op of in de onmiddellijke omgeving van natuurlijke en deels
natuurlijke habitats of ecosystemen, op waterrijke gebieden, op natuurlijke en halfnatuurlijke vegetaties, op wilde
inheemse fauna of flora of trekkende wilde diersoorten of hun respectieve habitats of leefgebieden, of op kleine
landschapselementen, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze habitats, ecosystemen, waterrijke
gebieden, vegetaties, fauna, flora of kleine landschapselementen daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig
geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de
vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen.
8

Art. 8: De Vlaamse regering neemt alle nodige maatregelen ter aanvulling van de bestaande regelgeving om over
het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van
de natuur en om het standstill-beginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur.
Dit standstill-beginsel is ook van toepassing na het verstrijken van de termijn van elk beheerplan wanneer de
realisatie van de beheerdoelstellingen en -maatregelen van een natuurbeheerplan als vermeld in artikel 16octies of
de uitvoering van de beheerplannen in het kader van of in uitvoering van dit decreet of het Bosdecreet van 13 juni
1990, leidt tot een hogere natuurkwaliteit.
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verplichting, zoals ook blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (zaak nr. C-441/17,
punten 76 en 87). Bijkomend wordt daarbij benadrukt dat de instandhoudingsmaatregelen
moeten beantwoorden aan de ecologische vereisten van deze types natuurlijke habitats. Ook
beheerplannen worden naar voren geschoven als nuttige instrumenten gericht op de realisatie
van de gunstige staat van instandhouding. Het Hof van Justitie heeft benadrukt dat deze
maatregelen ‘bovenal daadwerkelijk (moeten) worden uitgevoerd’ (zaak nr. C-441/17, punt
213).
Alle hoger vernoemde habitattypes zijn momenteel in een zeer ongunstige staat op niveau
Vlaanderen (rapportage 2019). In het bijzonder zijn inspanningen nodig voor 6230 (prioritaire
habitat op Europees niveau). Vermits in Vlaanderen slechts 25% van het areaal 6510 zich
binnen speciale beschermingszone bevindt, ligt er ook buiten SBZ een belangrijke verplichting
om bij te dragen aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding op niveau
Vlaanderen. Het KGO tussen Gent en Brugge is daarenboven van uitzonderlijk belang voor het
zeer zeldzame, kalkrijke subtype van 6510. De betrokken overheden hebben binnen zo’n
context een bijzondere zorgvuldigheidsverplichting, die zich ook uitstrekt tot habitats die zich
buiten een speciale beschermingszone bevinden maar wiens verdwijnen of degradatie een
directe impact kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van een nabijgelegen speciale
beschermingszone.
Het Hof van Justitie stelde recent dat het beschermings- en beheerregime niet noodzakelijk
stopt aan de grenzen van een speciale beschermingszone, wat impliceert dat de
instandhoudingsdoelstellingen de cruciale toetssteen zijn. De geleidelijke aantasting van
habitats gelegen buiten een speciale beschermingszone vergt om die reden ook een proactieve
beheeraanpak (zie zaak nr. C-416, 17, punten 39 en 40).
●

verslechteringsverbod: in elk geval zijn alle administratieve overheden ertoe gehouden het
verslechteringsverbod uit artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn te respecteren. Dit verbod is
doorvertaald in artikel 36ter, §2 van het decreet natuurbehoud. 9 Ook dit betreft een
resultaatsverbintenis (zaak nr. C-117/00), die zowel toeziet op de schadelijke effecten van
vergunningsplichtige als niet-vergunningsplichtige activiteiten (zie bv. zaak nr. C-241/08).
Opnieuw benadrukt de Europese Commissie dat de toepassing van de verplichting tot het
nemen van passende maatregelen ook kan inhouden dat maatregelen buiten speciale
beschermingszones moeten worden genomen (zie EC Guidance document, 2018, p. 28-29).
Determinerend zijn de nodige maatregelen om een gunstige staat van instandhouding te
bereiken. Ook maatregelen gericht op habitatherstel dringen zich op wanneer in de feiten
sprake is van een ecologische degradatie. Aan deze voorwaarden lijkt in casu voldaan.

●

‘in dubio pro natura’: elke schadelijke activiteit met een mogelijke impact op een speciale
beschermingszone vergt een voorafgaandelijke habitattoets. Recent oordeelde het Hof van
Justitie nog dat dit evenzeer het geval was voor bemesten en beweiden (zaak nr. C-293/17,
punten 63-67). Ook voor een eventueel ecologisch ondermaats beheer dringt zich zo’n toets
op. In uitvoering van art 36 ter §3 decreet natuurbehoud moet elk plan of project dat een
impact kan hebben op de staat van instandhouding van deze habitattypes onderworpen
worden aan een passende beoordeling en, zo nodig, aangepast. De sterke versnippering van
de waardevolle habitattypes draagt bij aan de slechte staat van instandhouding, waardoor het
nastreven van uitbreiding en samenhang van deze habitats dient nagestreefd. Hier speelt ook
het voorzorgsbeginsel (‘in dubio pro natura’), volgens hetwelk enkel toestemming worden
gegeven voor schadelijke handelingen wanneer er op basis van objectieve gegevens kan
worden uitgesloten dat zich significante effecten zullen voordoen (zaak nr. C-127/02, punten

9

Art36 § 2. De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden, ongeacht de bestemming van het
betrokken gebied, tevens alle nodige maatregelen om
a) elke verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de habitats van bijlage I van dit decreet
en van de habitats van de soorten vermeld in de bijlagen II, III en IV van dit decreet evenals de niet in bijlage IV
van dit decreet genoemde en op het grondgebied van het Vlaamse Gewest geregeld voorkomende soorten
trekvogels in een speciale beschermingszone te vermijden;
b) elke betekenisvolle verstoring van een soort vermeld in de bijlagen II, III of IV van dit decreet evenals de niet in
bijlage IV van dit decreet genoemde en op het grondgebied van het Vlaamse Gewest geregeld voorkomende
soorten trekvogels in een speciale beschermingszone te vermijden.
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39 e.v.). Gelet op het hoger geschetste belang van de betrokken habitats in het licht van het
bereiken van een gunstige staat van instandhouding mag duidelijk zijn dat deze zekerheid in
casu manifest afwezig is. Er kan dan ook géén wettelijke toestemming worden verleend voor
beheerstrategie die onvoldoende rekening houdt met de instandhoudingsdoelstellingen. Zoals
hoger reeds benadrukt, maakt de recente rechtspraak duidelijk dat niet zozeer de
administratieve begrenzingen van een speciale beschermingszone doorslaggevend zijn, maar
vooral de overkoepelende ‘ecologische integriteit’ van de speciale beschermingszone. Daarom
dringt zich ook een globale en integrale benadering van het beheer van de graslanden op, die
strikt afgestemd is op de vigerende instandhoudingsdoelstellingen. Op de zones die gelegen
zijn in het Vlaams ecologisch netwerk (VEN) geldt bovendien een verscherpte natuurtoets
overeenkomstig artikel 26bis van het natuurdecreet.
●

géén schade aan Europees beschermde habitats: verder dient ook te worden gewezen op
de Milieuschaderichtlijn, die zich tot doel stelt schade aan EU beschermde habitats te
vermijden. De overheid dient alle nodige preventieve maatregelen te nemen om ecologische
degradatie van de natuurwaarden te vermijden. Deze richtlijn is naar Vlaams recht
geïmplementeerd in het zogenaamde Milieuschadedecreet. Het territoriale toepassingsgebied
van de Milieuschaderichtlijn is echter niet expliciet beperkt tot afgebakende speciale
beschermingszones. Ook schade aan EU beschermde habitats die niet afgebakend zijn, dient te
worden vermeden via het treffen van preventieve maatregelen.

●

ruimtelijke bescherming: de bermen en taluds van het KGO zijn in de bindende bepalingen
van de provinciale structuurplannen over de volledige afstand aangeduid als “ecologische
infrastructuur van bovenlokaal belang”.
Uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen: ‘De ecologische infrastructuur
van bovenlokaal belang bestaat uit grotere lijnvormige landschapselementen met een
belangrijke verbindingsfunctie. Ze zijn scherp in het landschap afgebakend en van menselijke
oorsprong (cf. kanaal). Het beleid voor de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is
gericht op de versterking van de ecologische functie van het landschapselement zelf. Het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen onderscheidt twee soorten ecologische
infrastructuur of beleidscategorieën: 1. Natte ecologische infrastructuur: bestaat uit kanalen en
rechtgetrokken waterlopen. Dit zijn de kunstmatig aangelegde waterlopen die door hun
specifieke ontwikkeling een natuurlijke rijkdom bezitten of kunnen verkrijgen. Zij zorgen
hoofdzakelijk voor migraties via water en oevers. Dit netwerk behoeft een integraal beleid met
bovenlokale sturing. Ook hier dient een opheffing van de barrières van de waterloop te worden
nagestreefd. Hierbij zijn een optimale waterkwaliteit en oeverstructuur prioritair. 2. Droge
ecologische infrastructuur: polderdijken en spoorwegbeddingen vormen de belangrijkste
elementen van de droge ecologische infrastructuur. Door hun verbindingsfunctie en samenhang
zorgen zij voor migraties over land. De meestal typische, waardevolle vegetatie vraagt
bijzondere aandacht. Een aangepast (berm)beheer, eventueel met lijnvormige aanplantingen
die in het landschap passen kan de natuurlijke en landschappelijke waarde aanzienlijk
verhogen.’
Binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen wordt het KGO als ecologische
infrastructuur van bovenlokaal belang aangeduid, met als verbindingselementen bloemrijke
dijken en bomenrijen.

●

soortenbescherming: artikelen 10-14 van het Soortenbesluit stelt dat het verboden is om
beschermde soorten te verstoren tijdens het broedseizoen. Ook is het vernielen van hun rusten voortplantingsplaatsen verboden. Het beheer van de bermen, taluds en lijnvormige
aanplanten is ook van belang voor fauna. Bijzondere aandacht dient te gaan naar de impact
van het beheer op vleermuizen, die integraal en overal beschermd zijn door artikel 12 van de
Habitatrichtlijn. Naast lichthinder en in mindere mate waterkwaliteit, zijn voor vleermuizen
vooral de aanwezigheid van rietoevers, lijnbeplanting met inheemse boomsoorten en
soortenrijk grasland belangrijk als foerageergebied en om migratie toe te laten tussen hun
rust- en foerageergebied (verbindingsfunctie). Veteraanbomen en bomen met holtes zijn
belangrijk als rust- of voortplantingsplaats. Voor specifieke soorten, zoals watervleermuis en
gewone grootoorvleermuis zijn actieve maatregelen voorzien in de Vlaamse
instandhoudingsdoelen om de kwaliteit van de leefgebieden en de connectiviteit te verbeteren.
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