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Aanleiding
De Vlaamse Waterweg nv (DVW) zet volop in op de multifunctionaliteit van de waterwegen.
Er is dan 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 het Afleidingskanaal van de Leie.
In opdracht van het voormalig Waterwegen en Zeekanaal NV bracht het INBO in 2009 de
ecologische waarden langs het Afleidingskanaal van de Leie in kaart. Op basis van de
geïnventariseerde soortensamenstelling en de ecologische potenties werd een maai- en
graasbeheer voor de dijken uitgewerkt. Tevens werd een plan voor de gefaseerde vervanging
van oude bomenrijen langs het Afleidingskanaal van de Leie voorgesteld met voorkeur voor
het aanwenden van inheemse boomsoorten of cultuurhistorische populiervariëteiten.
Tenslotte werd advisering gegeven voor het beheer van struwelen, oeverinrichting en voor
het optimaliseren van de corridorfunctie bij bruggen (Van Kerckvoorde, 2010).
Het voorgesteld maaibeheer in Van Kerckvoorde (2010) werd door het voormalig
Waterwegen en Zeekanaal NV doorvertaald in hun groenbestekken voor het Afleidingskanaal
van de Leie. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verleende goedkeuring om te maaien
buiten de richtdata van het Bermbesluit. Begin 2020 loopt deze goedkeuring af.

Vraag
DVW vraagt aan het INBO een voorstel van maaibeheer voor de dijken langs het
Afleidingskanaal van de Leie. Dit voorstel kan worden voorgelegd aan het ANB om een
goedkeuring aan te vragen om te maaien buiten de richtdata van het Bermbesluit.

Toelichting
1. Situering
Het Afleidingskanaal van de Leie begint ten zuidwesten van het centrum van Deinze en loopt
in noordelijke richting langs het centrum van Nevele tot de kruising met het Kanaal GentBrugge. Vanaf het Kanaal Gent-Brugge stroomt het Afleidingskanaal van de Leie verder in
noordelijke richting net ten oosten van het centrum van Zomergem en ten westen van het
centrum van Eeklo. Vanaf dan volgt de loop een noordwestelijke richting en gaat ten noorden
van Maldegem centrum, ten noorden van Damme centrum tot aan de uitmonding in de
Noordzee te Zeebrugge (kaart 1).

2. Ecologisch streefbeeld
2.1

Weinig beschaduwde dijken

Om de transportfunctie niet te belemmeren en omwille van veiligheidsaspecten worden de
dijken van waterwegen meestal beheerd door ze te maaien of te laten begrazen. Daardoor
ontstaan permanente graslanden. Hierdoor zijn er mogelijkheden voor de ontwikkeling of de
instandhouding van ecologisch waardevolle graslandvegetaties.
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Ecologische doelen voor dijken zijn het behoud of de verdere ontwikkeling van soortenrijke
graslandvegetaties zoals (terminologie volgens Van Uytvanck et al., 2017) een graskruidenmix grasland (graslandfase 3) of bloemrijk grasland (graslandfase 4)1. Deze
vegetaties worden naar voor geschoven omwille van hun erosiebestendigheid en hun
ecologisch waarde.
•

Erosiebestendigheid. Een belangrijke functie van de dijken langs waterwegen is
waterkering. Actueel zijn er op de dijken van het Afleidingskanaal van de Leie geen
bijzondere problemen van erosie gedocumenteerd. Uit voorzorgprincipe is een
erosiebestendige dijk echter wenselijk. De erosiebestendigheid van een dijk hangt af
van de bodemtextuur waaruit deze is opgebouwd en van de helling en de hoogte. Echter
ook de vegetatie heeft een invloed op die erosiebestendigheid door zowel de
bovengrondse
als
ondergrondse
biomassa.
De
bovengrondse
biomassa
(vegetatiedekking) zorgt voor een directe bescherming van de dijk. Een hogere
vegetatiedekking zorgt dus voor een hogere erosiebestendigheid (Gyssels et al., 2005).
De vegetatiedekking verschilt per vegetatietype. Zo kent een brandnetelruigte een
lagere vegetatiedekking in vergelijking met een glanshavergrasland (Liebrand, 1999;
Sýkora & Liebrand, 1987).
Ook de ondergrondse biomassa (wortels) is van belang voor de erosiebestendigheid.
Immers, de ondergrondse biomassa zorgt dat de bodemdeeltjes worden vastgehouden.
Vooral de worteldichtheid speelt hierin een cruciale rol. Een dicht pakket van talrijke
dunne wortels heeft een gunstiger effect op de erosiebestendigheid dan weinig maar
dikke wortels. Sýkora & Liebrand (1987) en Vannoppen et al. (2016) toonden aan dat
gras-kruidenmix grasland en glanshavergrasland een betere doorworteling en bijgevolg
hogere erosieweerstand hebben dan verruigd grasland. In het bijzonder heeft
brandnetelruigte een lage worteldichtheid.

•

Ecologische waarde. Bloemrijk grasland en gras-kruidenmix-grasland kennen hoge
soortenaantallen en diversiteiten in vergelijking met productief grasland of
brandnetelruigte (Van kerckvoorde, 2016a). Ook Rode-Lijstsoorten kunnen worden
aangetroffen in bloemrijk grasland. Glanshavergrasland komt bij uitstek voor op dijken
(Paelinckx et al., 2009; Zwaenepoel et al., 2002), dit is een type bloemrijk grasland
(Van Uytvanck et al., 2017). Dit omwille van de abiotiek en het beheer.
Glanshavergrasland komt immers tot ontwikkeling op matig voedselrijke, droge tot
vochtige bodems, op zand, leem of klei (met een voorkeur voor leem) en is niet
grondwaterafhankelijk. Het in stand houden van deze vegetaties gebeurt door een
maaibeheer. Eerder uitzonderlijk is er enkel graasbeheer of de combinatie van maaien in
het voorjaar en graasbeheer in het najaar.

Een gras-kruidenmix grasland wordt gekenmerkt door volgende soorten (De Saeger &
Wouters, 2018; Van Kerckvoorde, 2016a): 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.

1

De indeling van graslandvegetaties op bermen en dijken volgens Van Uytvanck et al., (2017) is:

G0: graslandfase 0 = raaigrasweiden
G1: graslandfase 1 = grassenmix
G2: graslandfase 2 = dominant stadium
G3: graslandfase 3 = gras-kruidenmix grasland
G4: graslandfase 4 = bloemrijk grasland
G5: graslandfase 5 = soortenrijk schraalgrasland
www.inbo.be

INBO.A.3862

Glanshavergrasland is een bloemrijk permanent graslandtype met ondermeer volgende
kenmerkende plantensoorten (De Saeger & Wouters, 2018; Van Kerckvoorde, 2016a):
knoopkruid, margriet, gewone rolklaver, gele morgenster, glad walstro, kraailook,
veldlathyrus, beemdkroon, rapunzelklokje, muskuskaasjeskruid, aardaker, gewone
vogelmelk, goudhaver, kleine ratelaar, knolboterbloem en gulden sleutelbloem.
De criteria in aantal soorten en de abundantie om een vegetatie te beschouwen als graskruidenmix grasland of glanshavergrasland wordt aangegeven in De Saeger & Wouters
(2018).
Natuurvriendelijk beheerde kleine landschapselementen (zoals dijken) kunnen een
aanvullend en/of alternatief biotoop vormen o.a. voor verschillende typische graslandsoorten
(voor planten zie Auestad et al., 2011 en Jantunen et al., 2006 voor dagvlinders (zie
Saarinen et al., 2005) en een corridorfunctie vervullen in het landschap.

2.2

Sterk beschaduwde dijken

Op de landzijde van de linkeroever tussen Celiebrug en de brug van de A11, op de
middendijk gevormd door het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal tussen de
uitmonding van de Ede en de spoorwegovergang te Zeebrugge en op de rechteroever tussen
Celiebrug en de uitmonding van de Ede groeien meerdere (soms vier tot zeven) 2 rijen van
laanaanplantingen (voornamelijk populier). De graslandvegetatie is er veelal verruigd
(zevenblad-ridderzuring bermtype)3 of verarmd4 (Van Kerckvoorde, 2016b; Van
Kerckvoorde, 2010). Op de middendijk tussen Strobrug en Leestjesbrug en tussen
Jacksenbrug en Platheulebrug komt lokaal een gras-kruidenmix grasland (graslandfase 3;
Van Kerckvoorde, 2016b) voor. Lokaal groeien struwelen (éénstijlige meidoorn, sleedoorn,
rozen spp., iepen spp.; Van Kerckvoorde, 2016b; Van Kerckvoorde, 2010). Op deze locaties
kan het streefbeeld een bomen-struikendijk, soortenrijke graslanddijk of bomen-soortenrijk
graslanddijk zijn.


Bomen-struikendijk. De dijk blijft beplant met een dicht bomen- en struikenbestand.
In de kruidlaag is een verruigde of verarmde graslandvegetatie met hoge bedekkingen
van productieve grassen (ruw beemdgras, kropaar, glanshaver), grote brandnetel,
fluitenkruid, kleefkruid, zevenblad, smeerwortel en ridderzuring te verwachten.
Beschaduwing en bladval zorgen er immers voor dat de kansen voor soortenrijke
graslandvegetaties gering zijn (Schaffers, 2002). Het maai- of graasbeheer heeft voor dit
streefbeeld een ondergeschikte rol.



Soortenrijke graslanddijk. Om soortenrijke graslanden te ontwikkelen en in stand te
houden zijn lichtrijke condities wenselijk. Dit kan worden bekomen door de bomenrijen
te rooien zonder vervanging. Vervolgens is het instellen van een omvormingsbeheer
nodig om de voornamelijk verruigde en verarmde graslandvegetatie te laten ontwikkelen
naar soortenrijke graslandvegetaties. Het omvormingsbeheer kan bestaan uit
maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober; zie verder) of maai-graasbeheer (in juni
maaien en nabegrazing later in het groeiseizoen; zie verder).

2

Dit betreft ongeveer 1/3 van alle trajecten langs het Afleidingskanaal van de Leie

3

graslandfase 2: dominant stadium volgens Van Uytvanck et al. (2017)

4

graslandfase 1: grassenmix en graslandfase 2: dominant stadium wat overeenkomt met het witte klaver-Engels
raaigras bermtype en het dolle kervel-ijle dravik bermtype
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Bomen-soortenrijke graslanddijk. Om de lichtrijke condities te bekomen kan een
uitdunning van de bomenrijen worden voorgesteld. Bij het rooien van de
laanaanplantingen en bij aanplant in een minder dens plantpatroon (bijvoorbeeld de
aanplant in 1 rij met 10-12 m plantafstand) kunnen licht- en nutriëntencondities geschikt
worden voor soortenrijke graslandvegetaties. Een omvormingsbeheer is nodig om de
verruigde en verarmde graslandvegetaties te laten evolueren naar soortenrijk grasland.

De keuze van het streefbeeld wordt best genomen na verder overleg tussen DVW, erfgoed-,
landschaps-, beleid-, en natuurdeskundigen.

3. Voorstel van maaibeheer
De hieronder geformuleerde voorstellen van maaibeheer gebeurden door, naast ecologische
aspecten, ook praktische aspecten te betrekken. Zo is het wenselijk om herkenbare locaties
aan te geven (bv. van brug tot brug) om duidelijke en praktische afspraken te kunnen geven
aan de aannemers of derden. Tevens is het wenselijk om voldoende lange trajecten met
éénzelfde beheervorm aan te geven.
Met ‘maaibeheer’ wordt het klassiek hooilandbeheer verstaan. Deze beheervorm bestaat uit
twee stappen: het maaien van de bovengrondse plantenmassa vlak boven het maaiveld en
het verwijderen van het maaisel. Als tussenstappen kunnen het keren en samenharken van
het maaisel worden onderscheiden.

3.1

Voorstel van maairegime en –periode

De maaivoorstellen die hieronder worden geformuleerd bouwen verder op de uitgewerkte
voorstellen in Van Kerckvoorde (2010) en Van Kerckvoorde & De Geest (2017). Een
gebiedsdekkende kartering van de dijkvegetatie (volgens Zwaenepoel, 1998) en
detailkartering van Rode-Lijstsoorten langs het Afleidingskanaal van de Leie werd uitgevoerd
in 2009 (Van Kerckvoorde, 2010). Om een actueel beeld van de dijkvegetatie te verkrijgen
en een goed onderbouwd maaibeheer te kunnen voorstellen is een kartering volgens de
methodiek uitgewerkt in Van Uytvanck et al. (2017) aangevuld met een detailkartering van
beemdkroon en kleine ratelaar (beide soorten zijn typische graslandssoorten die
aangetroffen werden tijdens de detailkartering van Rode-Lijstsoorten5 in 2009; beemdkroon
en kleine ratelaar zijn typische soorten van de glanshavergraslanden (een type bloemrijk
grasland [fase 4]), aan te bevelen.
Een voorstel van maairegime en -periode voor de dijken langs het Afleidingskanaal van de
Leie is weergegeven in tabel 1 en kaart 2. Er worden verschillende maairegimes en -periodes
voorgesteld volgens de vegetatiesamenstelling of in functie van de bescherming van de
fauna :
• 2x maaien per jaar: half mei en half oktober. Dit maairegime is wenselijk bij vrij
productieve bloemrijke vegetaties (gras-kruidenmix grasland of bloemrijk grasland) en
zonder zeldzame voorjaarbloeiers. Doel is het behoud en de verdere ontwikkeling van de
gras-kruidenmix grasland of bloemrijk grasland. 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 (half mei) 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
5

Beemdkroon staat op de Vlaamse Rode Lijst in de categorie “achteruitgaand”.

Kleine ratelaar staat op de Vlaamse Rode Lijst in de categorie “kwetsbaar”
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streepzaad, peen, margriet, smalle weegbree en beemdkroon (Zwaenepoel, 1998). Een
vroege eerste maaibeurt (half mei) is nadelig voor voorjaarssoorten (Parr & Way, 1988).
Deze beheervorm kan dan ook enkel worden toegepast wanneer er geen zeldzamere
voorjaarsbloeiers (bv. gulden sleutelbloem, ratelaar-soorten of orchideeën) aanwezig
zijn. De tweede maaibeurt gebeurt vanaf half oktober.
•

2x maaien per jaar: begin juni en half oktober. Twee maaibeurten per jaar met een
eerste maaibeurt in de eerste helft van juni zijn aangewezen voor verarmde of verruigde
graslandvegetaties. 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. Op die manier kunnen minder productieve soorten zich
vestigen en ontwikkelen zodat soortenrijkere graslandvegetaties ontstaan (in de eerste
plaats een evolutie naar een gras-kruidenmix grasland). De tweede maaibeurt gebeurt
vanaf half oktober.

•

2x maaien per jaar: half mei/begin juli en half oktober. Voor brede trajecten wordt een
ruimtelijk gefaseerd maaibeheer voorgesteld. Zo kunnen trajecten voor de helft worden
gemaaid in mei, de andere helft in juli en voor een tweede keer in het jaar volledig
gemaaid worden in oktober. Dergelijk maaibeheer heeft een ecologische meerwaarde
voor onder meer fauna (o.a. insecten). Er ontstaat immers structuurvariatie en er blijft
zo altijd een strook over waar bloemen aanwezig zijn. Hierdoor zijn steeds
voedselbronnen beschikbaar en de niet-gemaaide vegetatie biedt mogelijkheden tot
rusten, schuilen of verpoppen voor een deel van de overblijvende insectenpopulaties
(Noordijk et al., 2009; Bekker & de Vries, 1992).

•

1x maaien per jaar: half oktober. Op de taluds van alle dijken aan de waterzijde wordt
voorgesteld om de bovenste meter half oktober te maaien.

•

Maai-graasbeheer. Dit houdt in dat vegetaties in juni worden gemaaid en dat later in het
groeiseizoen nabegraasd worden met vee (runderen zijn het meest aangewezen).

6
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Tabel 1. Voorgesteld maaibeheer voor de dijken van het Afleidingskanaal van de Leie.
Prioritaire trajecten (zie verder onder 3.2) zijn grijs gemarkeerd. Een inschatting van de te maaien breedte wordt aangegeven.
Locatie
Zwaaikom –
Vaartbrug Deinze

Vaartbrug Deinze –
Krommebrug

Krommebrug –
Voetbrug Nevele

Linkeroever
2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 1-4 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1-2 m

Rechteroever
2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 1-3 m
- landzijde: wellicht in beheer via Provincie Oost-Vlaanderen

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan6

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 1-2 m

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 1-3 m

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 1-2 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1-2 m (onduidelijk indien
DVW hier verantwoordelijk is voor het maaibeheer)
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Krommebrug – Einde
Vaart rechteroever
(2 km stroomafw.
Krommebrug)

6

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2-3 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Overig deel is moeilijk te beheren; dit geldt voor alle taluds aan de waterzijde op alle locaties
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Locatie
Einde Vaart
rechteroever –
voetbrug Nevele

Linkeroever

Rechteroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 5-6 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 4 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Voetbrug Nevele Nevelebrug

Nevelebrug – brug
E40

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 1-2 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1-2 m (onduidelijk indien
DVW verantwoordelijk is voor het maaibeheer)

2x/j: half mei/begin juli & half oktober
- kruin waterzijde de helft maaien in mei: 3-4 m aanliggend aan jaagpad
- kruin waterzijde de (andere) helft maaien in juli: 3-4 m aanliggend aan
talud waterzijde
- kruin waterzijde volledig maaien in oktober: 6-8 m
- kruin landzijde de helft maaien in mei: 2-3 m aanliggend aan jaagpad
- kruin landzijde de (andere) helft maaien in juli: 2-3 m aanliggend aan
de DVW-eigendomsgrens
- kruin landzijde volledig maaien in oktober: 4-5 m

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

8
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Locatie
brug E40 –
Landegembrug

Linkeroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2-3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1-2 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Rechteroever
2x/j: half mei/begin juli & half oktober
- kruin waterzijde de helft maaien in mei: 4 m aanliggend aan jaagpad
- kruin waterzijde de (andere) helft maaien in juli: 4 m aanliggend aan
talud waterzijde
- kruin waterzijde volledig maaien in oktober: 8 m
- kruin landzijde de helft maaien in mei: 2-3 m aanliggend aan jaagpad
- kruin landzijde de (andere) helft maaien in juli: 2-3 m aanliggend aan
de DVW-eigendomsgrens
- kruin landzijde volledig maaien in oktober: 3-4 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
kappen van Kaukasische vleugelnoot en bij heraanplant is het raadzaam
heraan te planten met andere soorten in een minder dens plantpatroon

Landegembrug –
Spoorovergang
Landegem

2x/j: begin juni & half oktober
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien: 3 m
- kruin waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m
- kruin landzijde gedeeltelijk maaien: 1 m

2x/j: half mei/begin juli & half oktober
- kruin waterzijde de helft maaien in mei: 4 m aanliggend aan jaagpad
- kruin waterzijde de (andere) helft maaien in juli: 4 m aanliggend aan
talud waterzijde
- kruin waterzijde volledig maaien in oktober: 8 m
- kruin landzijde de helft maaien in mei: 2-3 m aanliggend aan jaagpad
- kruin landzijde de (andere) helft maaien in juli: 2-3 m aanliggend aan
de DVW-eigendomsgrens
- kruin landzijde volledig maaien in oktober: 3-4 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
kappen van Kaukasische vleugelnoot en bij heraanplant is het raadzaam
heraan te planten met andere soorten in minder dens plantpatroon

www.inbo.be

INBO.A.3862

9

Locatie
Spoorovergang
Landegem –
Merendreebrug

Linkeroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 1-7 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1-2 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Rechteroever
2x/j: half mei/begin juli & half oktober
- kruin waterzijde de helft maaien in mei: 4 m aanliggend aan jaagpad
- kruin waterzijde de (andere) helft maaien in juli: 4 m aanliggend aan
talud waterzijde
- kruin waterzijde volledig maaien in oktober: 8 m
- kruin landzijde de helft maaien in mei: 2-3 m aanliggend aan jaagpad
- kruin landzijde de (andere) helft maaien in juli: 2-3 m aanliggend aan
de DVW-eigendomsgrens
- kruin landzijde volledig maaien in oktober: 4-5 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Merendreebrug –
Schipdonkbrug

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m

2x/j: half mei/begin juli & half oktober
- kruin waterzijde de helft maaien in mei: 3-4 m aanliggend aan jaagpad
- kruin waterzijde de (andere) helft maaien in juli: 3-4 m aanliggend aan
talud waterzijde
- kruin waterzijde volledig maaien in oktober: 6-8 m
- kruin landzijde de helft maaien in mei: 1-2 m aanliggend aan jaagpad
- kruin landzijde de (andere) helft maaien in juli: 1-2 m aanliggend aan
de DVW-eigendomsgrens
- kruin landzijde volledig maaien in oktober: 3-4 m

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
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Locatie
Schipdonkbrug –
kruising met Kanaal
Gent-Brugge

Linkeroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m

Rechteroever
2x/j: half mei/begin juli & half oktober
- kruin waterzijde de helft maaien in mei: 3 m aanliggend aan jaagpad
- kruin waterzijde de (andere) helft maaien in juli: 3 m aanliggend aan
talud waterzijde
- kruin waterzijde volledig maaien in oktober: 6 m
- kruin landzijde de helft maaien in mei: 2 m aanliggend aan jaagpad
- kruin landzijde de (andere) helft maaien in juli: 2 m aanliggend aan de
DVW-eigendomsgrens
- kruin landzijde volledig maaien in oktober: 4 m

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
Ook voor de aansluitende dijken langs het Kanaal Gent-Brugge tussen de
kruising en Bierstalbrug wordt voorgesteld om de helft te maaien half mei
en de andere helft in juli (Van Kerckvoorde & De Geest, 2018).
kruising met Kanaal
Gent-Brugge –
Duivekeetbrug

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Duivekeetbrug –
Lindekesbrug

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

www.inbo.be

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
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Locatie
Lindekesbrug –
Daelmenbrug

Linkeroever
2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m

Rechteroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Daelmenbrug –
Stoktevijverbrug

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Stoktevijverbrug –
Oostwinkelbrug

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1-3 m

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Oostwinkelbrug –
Veldekesbrug
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1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 1 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
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Locatie
Veldekesbrug –
Raverschootbrug

Linkeroever
2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1-3 m

Rechteroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien (tussen Eeklose
Vaart en Veldekesbrug)

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
Raverschootbrug –
Brug N9

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3-5 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 2-6 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Brug N9 –
Balgeroekebrug

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
Balgeroekebrug –
Brug N49

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

www.inbo.be

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
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Locatie
Brug N49 – Celiebrug

Linkeroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m

Rechteroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Celiebrug –
Rapenbrug

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 1 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
landzijde, volledige breedte (5 - 15 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

Celiebrug – 1 km
stroomafwaarts
Celiebrug

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 3 m
- landzijde over de volledige breedte maaien: 1 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
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Locatie
1 km stroomafwaarts
Celiebrug –
Rapenbrug

Linkeroever

Rechteroever
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

Rapenbrug –
Strobrug

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 1 m

- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en aanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
landzijde, volledige breedte (15 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

www.inbo.be
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Locatie
Strobrug –
Uitmonding Ede

Linkeroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 1 m

Rechteroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 1 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

landzijde, volledige breedte (15 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

Uitmonding Ede –
Leestjesbrug

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 1 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
landzijde, volledige breedte (15 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer
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landzijde, volledige breedte:
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer
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Locatie
Leestjesbrug –
Jacksenbrug

Linkeroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 1 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
landzijde, volledige breedte (10 - 20 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

Jacksenbrug –
Molentjesbrug

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 2 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
landzijde, volledige breedte (10 - 20 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer
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Rechteroever
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer
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Locatie
Molentjesbrug –
Platheulebrug

Linkeroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 2 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
landzijde, volledige breedte (10 - 25 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

Platheulebrug –
Sifonbrug

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 2-4 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
landzijde, volledige breedte (10 - 25 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer
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Rechteroever
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer
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Locatie
Sifonbrug –
Oostkerkebrug

Linkeroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 2 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
landzijde, volledige breedte (5 - 25 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

Oostkerkebrug –
Dudzelebrug

2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 2 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
landzijde, volledige breedte (15 - 25 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer
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Rechteroever
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer
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Locatie
Dudzelebrug – Brug
A11

Linkeroever
2x/j: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 2 m
1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan
landzijde, volledige breedte (20 m):
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

Brug A11 –
Spoorovergang
Zeebrugge

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2 m
- landzijde gedeeltelijk maaien: 2 m
- onverhard jaagpad over de volledige breedte maaien

- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

1x/j: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: 1 m bovenaan

Spoorovergang
Zeebrugge –
Inkokering
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Rechteroever
- ofwel streefbeeld bomen-struikendijk: maaibeheer speelt een
ondergeschikte rol
- ofwel streefbeeld soortenrijke graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen zonder vervanging en instellen van omvormingsbeheer
via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maai-graasbeheer
- ofwel streefbeeld bomen-soortenrijk graslanddijk: rooien van de
laanaanplantingen en heraanplant in een minder dens plantpatroon en
instellen van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en
half oktober) of maai-graasbeheer

2x/j: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien: 2-20 m

INBO.A.3862

2x/j: begin juni en half oktober of maai-graasbeheer
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Tabel 2 geeft de percentages ten opzichte van de totale lengte van de maaibeheervoorstellen
voor de waterzijde, landzijde en de middendijk.
Tabel 2. Percentages ten opzichte van de totale lengte per maaibeheervoorstel voor de kruin en talud
van de waterzijde en de landzijde en de middendijk.
Kruin
waterzijde

Talud
waterzijde

Landzijde

Middendijk
9

maaibeheer half mei & half oktober

25

23

maaibeheer begin juni & half oktober

64

38

ruimtelijk gefaseerd maaibeheer half
mei/begin juli & half oktober

8

9

Maaibeheer (begin juni & half oktober
of
maai-graasbeheer
instellen)
afhankelijk van het streefbeeld

3

30

maaibeheer half oktober

3.2

91

100

Prioritaire trajecten

Op basis van de breedte, vegetatiesamenstelling of natuurpotenties zijn vier trajecten
afgebakend waar we adviseren om prioritair in te zetten op een natuurvriendelijk beheer. De
lengte van de prioritaire trajecten ten opzichte van de volledige lengte aan dijken langs het
Afleidingskanaal van de Leie (107 km) is uitgedrukt in percentages in tabel 3. Wanneer
budgetten voor beheer beperkt worden, valt het aan te bevelen om het natuurvriendelijk
beheer prioritair voor deze trajecten verder te zetten of in te stellen.
Tabel 3. Percentages ten opzichte van de totale lengte aan dijken langs het Afleidingskanaal van de Leie
(107 km) voor de vier prioritaire trajecten.
Prioritair traject
%
Rechteroever (water- en landzijde) tussen Nevelebrug en de kruising met het Kanaal Gent-Brugge

6

Linkeroever (waterzijde) tussen Lindekesbrug en de brug van de N9

10

Linkeroever (landzijde) tussen Rapenbrug en Dudzelebrug

15

Middendijk tussen Afleidingskanaal van de Leie en Leopoldkanaal

18

3.2.1 Rechteroever (water- en landzijde) tussen Nevelebrug en de
kruising met het Kanaal Gent-Brugge
De vegetatie tussen 500 m stroomopwaarts de brug van de E40 en de kruising met het
Kanaal Gent-Brugge werd dikwijls gewijzigd als gevolg van de inrichtingswerken tussen 2015
en 2017 in het kader van het project Seine-Schelde. Hier groeit een mozaïek van verstoord
grasland, verruigd grasland en gras-kruidenmix grasland. Tussen Nevelebrug en 500 m
stroomopwaarts de brug van de E40 is de vegetatie niet gewijzigd (Van Kerckvoorde,
persoonlijke mededeling) en groeit een gras-kruidenmix grasland en een verruigd grasland.
Tussen Landegembrug en de spoorwegovergang te Landegem is de vegetatie gewijzigd (Van
Kerckvoorde, persoonlijke mededeling) door de laanaanplanting van de uitheemse soort
Kaukasische vleugelnoot. Van deze boomsoort werd er één rij aangeplant aan de waterzijde
en één rij aan de landzijde. Deze boom zorgt voor een sterke beschaduwing en een
omvangrijke wortelopslag (Van Kerckvoorde, persoonlijke mededeling). Hier groeit vooral
www.inbo.be
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een verruigd grasland. In vorige inventarisaties (Van Kerckvoorde, 2010; Econnection, 2003)
kende dit traject lokaal een vegetatie van het klein streepzaad-duizendblad type
(Zwaenepoel, 1998) een subtype van het gras-kruidenmix grasland (graslandfase 3; Van
Uytvanck et al., 2017).
Omwille van de brede dijken (waterzijde is er dikwijls zo’n 6 m breed en de landzijde 3 m
breed), het (vroeger7) voorkomen van een gras-kruidenmix grasland en de dikwijls beperkte
beschaduwing door laanaanplantingen (uitgezonderd het traject met Kaukasische
vleugelnoot) is de rechteroever van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Nevelebrug en
de kruising met het Kanaal Gent-Brugge een prioritair traject voor een natuurvriendelijk
beheer met als streefdoel soortenrijk grasland. Hier is een omvormingsbeheer wenselijk om
de verstoorde en verruigde vegetatie (Van Kerckvoorde, persoonlijke mededeling) te laten
evolueren naar een soortenrijk graslandvegetatie via het maaibeheer voorgesteld in tabel 1.
Het kappen van Kaukasische vleugelnoot is wenselijk om lichtcondities nodig voor
soortenrijke graslandvegetaties te bekomen en om de wortelopslag tegen te gaan.

3.2.2 Linkeroever (waterzijde) tussen Lindekesbrug en de brug van
de N9
Op de linkeroever van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Lindekesbrug en de brug van
de N9 komen verschillende groeiplaatsen van beemdkroon voor. Beemdkroon groeit optimaal
in graslanden op voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende bodems. De soort staat
op de Rode Lijst in de categorie “achteruitgaand” (Van Landuyt et al., 2006).
Hoewel de dijken in dit traject niet breed zijn (gemiddeld zo’n 3 m brede kruin) wordt dit
traject naar voor geschoven als een prioritair traject voor een natuurvriendelijk beheer
omwille van het voorkomen van beemdkroon8.

3.2.3 Linkeroever (landzijde) tussen Rapenbrug en Dudzelebrug
Op de landzijde van de linkeroever tussen Rapenbrug en Dudzelebrug groeien verschillende
rijen (meestal drie of vier rijen maar tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug staan tot zeven
rijen) van oude populieren. Lokaal komen waardevolle struwelen (éénstijlige meidoorn,
sleedoorn, rozen spp., iepen spp.) voor (Van Kerckvoorde, 2010). De kruidvegetatie is vooral
een verruigde (R2 volgens Van Uytvanck et al., 2017) of verarmde (G2 dominant stadium)
graslandvegetatie (zevenblad-ridderzuring bermtype, dolle kervel-ijle dravik bermtype en
witte klaver-Engels raaigras bermtype) (Van Kerckvoorde, 2010).
Door de breedte heeft de landzijde van de linkeroever tussen Rapenbrug en Dudzelebrug een
grote ecologische potentie. Het streefbeeld kan een bomen-struikendijk, een soortenrijke
graslanddijk (gras-kruidenmix grasland of bloemrijk grasland volgens Van Uytvanck et al.,
2017) met, lokaal, een mozaïek van waardevolle struwelen (éénstijlige meidoorn, sleedoorn,
rozen spp., iepen spp.) of een bomen-soortenrijke graslanddijk zijn. Het maaibeheer
(maairegime en -periode) is afhankelijk van het gekozen streefbeeld.
Voor omvorming van een verruigde of verarmde graslandvegetatie naar een soortenrijke
graslandvegetaties is een maaibeheer over de volledige breedte van de dijk noodzakelijk
(met zorgvuldige afvoer van het maaisel, tabel 1).

7

Heden komt dit er niet meer voor (Van Kerckvoorde, persoonlijke mededeling).

8

Komt in dit traject op verschillende plaatsen voor; komt ook nog in één ander traject (beperkter) voor
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3.2.4 Middendijk tussen Afleidingskanaal van de Leie en
Leopoldkanaal
Op de middendijk tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal groeien drie
tot zeven rijen oude populieren. Lokaal staan waardevolle struwelen (éénstijlige meidoorn,
sleedoorn, rozen spp., iepen spp.) op de middendijk (Van Kerckvoorde, 2010). De kruidlaag
is vooral een verruigd grasland (zevenblad-ridderzuring bermtype)9 of een verarmd
grasland10 (Van Kerckvoorde, 2016c). Tussen Strobrug en Leestjesbrug en tussen
Jacksenbrug en Platheulebrug groeit lokaal een gras-kruidenmix grasland (graslandfase 3)
door het voorkomen van gulden sleutelbloem (enkel tussen Strobrug en Leestjesbrug), witte
klaver, kleine klaver, liggende klaver, gewoon biggenkruid, klein streepzaad, scherpe
boterbloem, veldzuring en goudhaver (Van Kerckvoorde, 2010; Van Kerckvoorde, 2016b).
Redenen van de veelal verarmde en verruigde graslandvegetatie op de meeste plaatsen van
de middendijk omvatten beschaduwing en nutriëntenaanrijking (bladval) als gevolg van de
laanaanplantingen en permanente schapenbegrazing (met soms bijvoedering).
De middendijk heeft een grote ecologische potentie omwille van de breedte (veelal 25 m).
Het streefbeeld kan een bomen-struikendijk, een soortenrijke graslanddijk (met lokaal
struwelen (zoals sleedoorn, éénstijlige meidoorn en rozen spp.)) of een bomen-soortenrijke
graslanddijk zijn. Het maaibeheer (maairegime en -periode) is afhankelijk van het gekozen
streefbeeld.
Momenteel is er veelal begrazing op de middendijk. 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.
Maai-graasbeheer kan worden overwogen als omvormingsbeheer. Bij maai-graasbeheer
worden minder nutriënten afgevoerd in vergelijking met maaibeheer waardoor de omvorming
van soortenarm naar soortenrijk grasland geen garantie is. Opvolging van de vegetatie en
eventuele bijsturing van het beheer is dan ook wenselijk.

3.3

Aandachtspunten bij uitvoeren van het maaibeheer

3.3.1 Weghalen van het maaisel
Bij een ecologisch maaibeheer is het tijdig en grondig opruimen van het maaisel belangrijk.
Niet-verwijderd 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 is onder maaisel hinderlijk.

9

graslandfase 2: dominant stadium volgens Van Uytvanck et al. (2017)

10

graslandfase 1: grassenmix en graslandfase 2: dominant stadium wat overeenkomt met het witte klaver-Engels
raaigras bermtype en het dolle kervel-ijle dravik bermtype
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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 stikstofdepositie11)
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 Kfractie, 22,9% van de P-fractie en 11,2% van de N-fractie was uitgeloogd. Na twee weken
was de uitgeloogde K-, P- en 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 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 immers snel uitloging van
voedingsstoffen op en het versnipperd maaisel is moeilijk weg te halen in een volgende
werkgang.

3.3.2 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 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).

11

https://www.milieurapport.be/milieuthemas/vermesting-verzuring/vermesting/stikstofdepositie
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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, het wegzuigen
van plantenzaden en fauna is ecologisch nadelig. Tevens kennen klepelmaaiopzuigcombinaties, 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).

3.3.3 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 bodem ontstaan. Dit kan de vestiging en
ontwikkeling van niet-gewenste pioniersoorten (bv. akkerdistel) stimuleren. De maaihoogte
hoger instellen, hypothekeert de doelstelling van het beheer (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.

3.4

Zeer invasieve exoten

Op vraag van DVW gebeurde langs het Afleidingskanaal van de Leie tijdens de
groeiseizoenen van 2016 en 2017 een inventarisatie van de zeer invasieve exoten. Zeer
invasieve plantensoorten zijn soorten met een hoge ecologische impactscore (code A1, A2 of
A3) volgens het ISEIA-protocol12. Langs het Afleidingskanaal van de Leie werden vooral
groeiplaatsen van Japanse duizendknoop en in mindere mate groeiplaatsen met Boheemse
duizendknoop, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien en rimpelroos gevonden (kaart 3).
Een grote populatie Japanse duizendknoop groeit langs het Afleidingskanaal van de Leie op
de linkeroever net stroomafwaarts de brug van de A11. Bij infrastructuurwerken te Nevele in
functie van het project Seine‐Schelde is grondverzet gebeurd met grond geïnfecteerd door
wortelstokken en/of stengelfragmenten van Japanse duizendknoop. Als gevolg duiken
verspreid jonge stengels van Japanse duizendknoop op tussen Nevelebrug en de kruising
met het Kanaal Gent‐Brugge.
Het klepelen van duizendknoophaarden werkt de verspreiding van deze plantensoorten in de
hand. Wortelstokfragmenten en onderste stengeldelen worden weggeslingerd of
meegenomen en komen elders terecht waar ze kunnen uitgroeien tot een nieuwe plant.
Daarnaast bestaat het risico dat plantendelen in de waterweg terecht komen, verder
meestromen en elders op een oever afgezet worden alwaar een nieuwe populatie van de
soort kan uitgroeien.
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Bij hinder van het jaagpad door overhangende stengels of omwille van veiligheidsredenen is
het aangewezen om te maaien voorafgaand aan de gekozen of reguliere maaibeurt. Na de
maaiwerken dient het gebruikte materiaal en/of de machines geïnspecteerd en vrijgemaakt
te worden van plantenfragmenten. Compostering door een gecertificeerd bedrijf, alsook
vergisting of verbranding van groenafval voor energieopwekking dient bij voldoende hoge
temperaturen te gebeuren om verspreiding van die plantensoorten na verwerking te
voorkomen (Thoonen & Willems, 2018).
Hoe minder een populatie invasieve duizendknoop wordt verstoord, hoe minder
ondergrondse uitlopers worden gevormd en, bijgevolg, hoe trager de laterale uitbreiding
verloopt. Bovendien wordt het risico op verspreiding van wortelstokdelen of stengeldelen
opgeheven. Nulbeheer (bewust geen enkele vorm van beheer of verstoring toepassen) kan
dan ook worden overwogen voor sommige groeiplaatsen (Thoonen & Willems, 2018). Bij
recent uitgewerkte beheerplannen langs waterwegen (bv. voor de Dender uitgewerkt door
Landmax, 2016) wordt een nulbeheer voor Japanse duizendknoop aanbevolen. Ook langs de
gewestwegen in beheer door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt nulbeheer dikwijls
toegepast bij populaties Japanse duizendknoop, tenzij verkeersveiligheid in het gedrang
komt.

Conclusies
In dit advies wordt een voorstel van maairegime en –periode aangereikt voor de dijken van
het Afleidingskanaal van de Leie. Omwille van de erosiebestendigheid en de ecologisch
waarde vormen soortenrijke graslandvegetaties het ecologisch streefdoel voor de dijken. Bij
de afweging van het maaibeheer zijn, naast ecologische aspecten, ook praktische aspecten
betrokken.
Op de kruin van weinig beschaduwde dijken wordt een maairegime van twee keer maaien
per jaar voorgesteld. Als eerste maaiperiode wordt half mei tot begin juli voorgesteld, als
tweede maaiperiode half oktober. Voor de brede kruinen aan de waterzijde tussen
Nevelebrug en de kruising met het Kanaal Gent-Brugge wordt een ruimtelijk en temporeel
gefaseerd maaibeheer voorgesteld om structuurvariatie en bloemenaanbod tijdens het
groeiseizoen te verhogen. Op de taluds aan de waterzijde van alle dijken wordt voorgesteld
om de bovenste meter half oktober te maaien.
Op dijken met een sterke beschaduwing als gevolg van laanaanplantingen uit meerdere
(soms vier tot zeven) rijen van oude bomen (voornamelijk populier) is het voorgesteld
maaibeheer afhankelijk van het streefbeeld. Wanneer een bomen-struikendijk wordt
nagestreefd speelt het maaibeheer een ondergeschikte rol. Als een soortenrijke graslanddijk
het streefbeeld is dan is het rooien van de bomenrijen zonder vervanging en het instellen
van een omvormingsbeheer via maaibeheer (2x/j: begin juni en half oktober) of maaigraasbeheer wenselijk. Een bomen-soortenrijke graslanddijk kan worden ontwikkeld door
minder dense boomaanplantingen (bijvoorbeeld één rij met 10-12 m plantafstand) en via het
instellen van hetzelfde omvormingsbeheer. De keuze van het streefbeeld wordt best
genomen na verder overleg tussen DVW, erfgoed-, landschaps-, beleid-, en
natuurdeskundigen.
Bij maaibeheer wordt er een voorkeur gegeven voor het aanwenden van schijvenmaaiers,
trommelmaaiers of maaibalken. Het maaisel blijft best een paar dagen (en maximaal 7
dagen) liggen zodat zaden kunnen narijpen en op de bodem vallen en om de fauna de kans
te geven om een veilige plek te zoeken.
Bovendien worden in dit advies overige aandachtpunten gegeven voor de uitvoering van het
maaibeheer. Tevens wordt advies gegeven met betrekking tot de aanwezige zeer invasieve
exoten.
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Kaart 1. Situering van het Afleidingskanaal van de Leie
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Kaart 2. Voorstel van maaibeheer voor dijken langs
het Afleidingskanaal van de Leie
De lijn dichts bij het Afleidingskanaal van de Leie duidt op de dijk aan de waterzijde
De lijn verst van het Afleidingskanaal van de Leie duidt op de brede landzijde
Een tussenliggende lijn duidt op een 1-2 m breed deel van de landzijde, aanliggend aan het
jaagpad
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Kaart 3. Groeiplaatsen van zeer invasieve exoten langs het Afleidingskanaal van de Leie
Bron: Van Kerckvoorde & De Geest (2017)
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