ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK
INBO.A.2009.296

Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
www.inbo.be

BETREFT: Analyse van het bestaand bermbeheerplan en
voorstel van inventarisatie en monitoring
voor de bermen in het IJzerdistrict
(in beheer via W&Z afdeling Bovenschelde)

Nummer:
INBO.A.2009.296
Datum:
10 december 2009
Auteurs:
Andy Van Kerckvoorde
Vragen naar: Andy.VanKerckvoorde@inbo.be 02/528 89 02
Aanvraag: Jaarplanning 2009
Vergadering met W&Z dd. 5 maart 2009 (verslag zie bijlage I)
Geadresseerden:
Nathalie Devaere
Joris Duyck
Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV
Afdeling Bovenschelde
Districtshoofd IJzer
Nederkouter 28
Sluizen 12
9000 Gent
8620 Nieuwpoort

Inhoud
1. Inleiding ................................................................................................................1
2. Analyse van het bestaand bermbeheerplan .................................................. ........1
3. Streefdoel ..............................................................................................................2
4. Eventuele aanpassing van het maaibeheer ............................................................3
4.1. Maaien en afvoeren .............................................................................................3
4.2. Maaidata ............................................................................................................5
5. Voorstel van inventarisatie ....................................................................................6
6. Voorstel van monitoring ........................................................................................6
7. Voorstel tot verwerking .........................................................................................7
8. Gedetailleerde tijdsinschatting ..............................................................................8
9. Conclusie ...............................................................................................................9
Bijlagen .....................................................................................................................15
Bijlage I. Verslag van de vergadering met W&Z en INBO dd. 5 maart 2009 ......................15
Bijlage II. Analyse van de floradatabank .......................................................................17
Literatuur ..................................................................................................................28

Tabellen

Tabel 1. Oplijsing van bermtypes gevonden in het bermbeheerplan samen met de indicatie
van het streeftype ........................................................................................................2
Tabel 2. Schematische voorstelling van de verandering van enkele parameters duidend op een
ecologisch positieve of negatieve ontwikkeling wanneer in de toekomst vegetatieopnames
worden verricht in dezelfde PQ’s .....................................................................................7
Tabel 3. Voorstel van te inventariseren trajecten samen met de tijdsinschatting en de periode
...................................................................................................................................8

Kaarten

Kaart 1-3. Het voorkomen van bloemrijke vegetaties en het Veldlathyrus – Gulden Sleutelbloem
bermtype langs de IJzer en het Kanaal Ieper-IJzer ...........................................................10
Kaart 4-5. Voorstel van ligging van de PQ’s voor opvolging van de vegetatie langs de IJzer ...13

1. Inleiding
In het IJzerdistrict worden de bermtrajecten van volgende waterlopen gemaaid via W&Z:
• de IJzer: de linkeroever tussen de kruising met het kanaal Ieper-IJzer en Nieuwpoort en de
rechteroever tussen Schoorbakke en Nieuwpoort;
• Lokanaal: linkeroever tussen Veurne en Kortewilde brug;
• Kanaal Ieper-IJzer: de linkeroever tussen Ieper en Steenstraat en de rechteroever tussen Ieper
en Boezinge dorp sluis en tussen Steenstraat en IJzer;
• Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken: de noordelijke berm tussen Veurne en Nieuwpoort.
De maaidata en -regimes werden voor enkele waterlopen vastgelegd in het bermbeheerplan
(Esher, 2001) en volgen hoofdzakelijk het bermbesluit: 2 maaibeurten per jaar (vanaf half juni en
vanaf half september) via een maai-opzuigcombinatie.
Op 5 maart 2009 vond een overleg over het maaibeheer plaats tussen W&Z en het INBO (verslag
zie bijlage I). W&Z ondervindt enkele knelpunten. Het maaien langs de IJzer gebeurt dikwijls pas in
juli doordat de aannemers overbevraagd zijn vanaf half juni en prioritair in stedelijk gebied maaien.
Hierdoor krijgt W&Z soms klachten, mede doordat distelsoorten tijd krijgen om te bloeien. De
bermen in het IJzerdistrict zijn vrij productief waardoor het weghalen van het maaisel een hoge
kost betekent. Het effect van het beheer en de evolutie van de vegetatie is momenteel niet
gekend.
Enkele maaivoorstellen na een eerste survey van de bermen van de IJzer (linkeroever) en van het
kanaal Ieper-IJzer werden voorgesteld in Van Kerckvoorde (2009).
W&Z vraagt aan het INBO:
• naar het effect van het weghalen van het maaisel op kleibodems,
• naar een eventuele aanpassing van het maaibeheer en
• het uitwerken van een inventarisatie- en monitoringsplan voor 2010.
2. Analyse van het bestaand bermbeheerplan
In 2000 nam AWZ, afdeling Waterwegen Kust het initiatief om een bermbeheersplan te laten
opstellen voor volgende waterlopen: Kanaal Brugge-Oostende, Kanaal Plassendale-Nieuwpoort, De
IJzer, Lokanaal en Kanaal Ieper-IJzer. Dit resulteerde in een bermbeheerplan (Esher, 2001).
Hieronder worden de inventarisatie en beheervoorstellen kort toegelicht voor de IJzer en het
kanaal Ieper-IJzer.
IJzer
Langs de IJzer werden de bermen aan de linkeroever geïnventariseerd tussen Uniebrug en
Roesbrugge.
Het Zevenblad–Ridderzuring bermtype werd het meest aangetroffen. Het Veldlathyrus-Gulden
sleutelbloem bermtype werd in heel wat stroken geïnventariseerd maar weliswaar in beperkte
oppervlakte. Het Pastinaak – Akkerwinde bermtype en het Fijne kervel – Gewone glanshaver
bermtype werden in geringe mate aangetroffen. Lokaal, en dan vooral in restgronden die als
intensief hooiland worden beheerd, komt het Witte klaver – Engels raaigras bermtype voor. Op
kleinere trajecten met verstoorde bodem werden het Grote klaproos – Gewone raket type en het
Vogelmuur – Herderstasje type aangetroffen. Aan de voet van het talud werden veelal het Harig
wilgenroosje – Riet type en het Liesgras – Rietgras type gevonden. Er werden geen rodelijstsoorten
teruggevonden.
Kaart 1-3 geven de trajecten weer waar bloemrijke vegetaties en vegetaties van het VeldlathyrusGulden sleutelbloem bermtype voorkomen. De trajecten werden afgeleid uit het bermbeheerplan,
meerbepaald door screening van de soortenlijsten in bijlage van het plan. De criteria voor
bloemrijke vegetaties omvatten:
• focus op soorten met opvallende bloemen en kenmerkend voor minder voedselrijke
omstandigheden,
• het voorkomen van 2 of meer van dergelijke soorten met Tansley-schaal ‘hier en daar verspreid
voorkomend’ of
• het voorkomen van dergelijke soorten met Tansley-schaal ‘plaatselijk frequent’ tot ‘dominant’.
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Voor de bermen tussen Uniebrug en Fintele worden de maaidata half juni en half september
voorgesteld. De bermen tussen Fintele en Roesbrugge vragen een manueel maaibeheer met een
eerste maaibeurt van half juni en een tweede maaibeurt van half september. Voor rietvegetaties
wordt een 3-jaarlijkse wintermaaibeurt voorgesteld. Voor de hakhoutstoven van Gewone es en
Gewone esdoorn wordt het 10-jaarlijks afzetten voorgesteld. Voor knotbomen, hoofdzakelijk wilg,
wordt een 8-jarige omlooptijd aangehaald.
kanaal Ieper-IJzer
De trajecten langs het kanaal Ieper-IJzer die werden opgenomen in het beheerplan zijn:
• rechteroever tussen Ieper en Boezinge sluis dorp,
• rechteroever tussen Steenstraat en Knokkebrug,
• linkeroever tussen Ieper en Steenstraat.
Het Zevenblad–Ridderzuring bermtype is er overheersend. Bloemrijke vegetaties (de criteria zijn
hierboven vermeld) en vegetaties met voorjaarsbloeiers werden slechts sporadisch aangetroffen
(kaart 2). Rodelijstsoorten werden niet gevonden.
Voor de bermvegetaties worden 2 maaibeurten per jaar voorgesteld: vanaf half juni en vanaf half
september. Hakhoutstoven worden 10-jaarlijks afgezet; knotbomen 8-jaarlijks.
In het bermbeheerplan van Esher (2001) zijn een aantal bermtrajecten van het IJzerdistrict onder
beheer van W&Z niet opgenomen. Zo wordt binnen het IJzerdistrict geen inventarisatie of voorstel
gedaan voor:
• de rechteroever van de IJzer tussen Uniebrug en Schoorbakkebrug,
• de linkeroever van het Lokanaal,
• het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (tussen Veurne en Nieuwpoort).
Doordat de inventarisatie voor het bermbeheerplan vooral plaats vond in augustus en september
2000 bestaat de kans dat voorjaarsbloeiers over het hoofd werden gezien of dat de verspreiding
ervan niet correct werd ingeschat.
3. Streefdoel
Streefdoel voor de dijken in het IJzerdistrict vormt het in stand houden en verder ontwikkelen van
bloem- en soortenrijke vegetaties duidend op eerder voedselarme condities (De Rycke et al.,
2001). Tabel 1 geeft voor de geïnventariseerde bermtypes (uit Esher, 2001) aan indien ze al dan
niet een streefdoel vormen. Struwelen worden best zoveel mogelijk gespaard tenzij er conflicten
zijn met weggebruikers, aangelanden, recreanten of bijzondere natuurwaarden. Struwelen hebben
immers een ecologisch belang als nest-, foerageer- en schuilgelegenheid, zijn gunstig voor
insectenpopulaties en vormen een landschappelijke meerwaarde. Voor oevers is het streefdoel een
goed ontwikkelde oevervegetatie waarbij lokaal spontane erosieprocessen mogelijk blijven (De
Rycke et al., 2001). Tevens is er het streven naar een goede waterkwaliteit en
waterbodemkwaliteit (De Rycke et al., 2001). Hierdoor zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling
van een rijke watervegetatie en daarmee verbonden fauna.
Tabel 1. Oplijsing van bermtypes gevonden in het bermbeheerplan van Esher (2001) samen met de
indicatie van het streeftype.
bermtype
Fijne kervel - Gewone glanshaver
Gewone pastinaak – Akkerwinde
Grote klaproos – Gewone raket
Harig wilgenroosje - Riet
Klein streepzaad – Duizendblad
Liesgras – Rietgras
Scherpe boterbloem - Rode klaver
Vlasbekje – Sint-Janskruid
Veldlathyrus – Gulden sleutelbloem
Vogelmuur - Herderstasje
Witte klaver - Engels raaigras
Zevenblad – Ridderzuring

omschrijving
bloemrijke vegetatie
verstoorde vegetatie
verstoorde vegetatie
oevervegetatie
bloemrijke vegetatie
oevervegetatie
bloemrijke vegetatie
bloemrijke vegetatie
bloemrijke vegetatie met voorjaarsbloeiers
verstoorde vegetatie
soortenarme vegetatie
soortenarme vegetatie

streeftype
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
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4. Eventuele aanpassing van het maaibeheer
4.1. Maaien en afvoeren
Vanwege het voedselrijk karakter van kleibodems wordt het effect van het weghalen van het
maaisel in vraag gesteld (bijlage I). Via een literatuurstudie werd het effect op de biomassa en de
soortenrijkdom beschreven.
effect op biomassa
Verschillende studies geven aan dat door het maaien en afvoeren van de vegetatie een daling van
de plantenbiomassa optreedt, ook bij vegetaties op kleibodems:
• Een evaluatierapport van de beheerkosten bij de Nederlandse wegbermen geeft biomassahoeveelheden aan in wegbermen op kleibodems. Bij klepelbeheer was de productie 11 ton droge
stof per ha. Vanaf 1975 werd een ecologisch beheer (2 maaibeurten / jaar met afvoer) ingesteld
en daalde de biomassa naar 6,5 ton per ha (in 2000). Een verdere daling van de biomassa naar
5,5 ton/ha wordt verwacht in 2010 bij het verder zetten van een ecologisch beheer (DWW
2005).
• Oomes & Althena (1987) beschrijven de evolutie van een grasland op komklei door 2x per jaar
te maaien met afvoer. Op 2 jaar tijd daalde de productie van 10 ton droge stof /ha naar 5
ton/ha.
• Oomes et al. (1996) vermelden een daling van de biomassa van 10-11 ton droge stof /ha naar
5-6 ton/ha na 9 jaar met 2x maaibeurten per groeiseizoen.
• Oomes (1990) beschrijft de vegetatie op een kleibodem na het stoppen van bemesting en
instellen van een maaibeheer (2 maaibeurten per jaar met afvoer). De biomassa blijft de eerste
2 jaar hoog, zo’n 9-10 ton droge stof/ha. Vanaf het 3de jaar treedt een daling op van de
biomassa waarbij na 5 jaar de biomassa ligt op zo’n 5 ton/ha.
• Wind (1980) stelt een daling van de biomassa vast op rivierklei. Aanvankelijk bedroeg de
biomassa zo’n 11 ton droge stof/ha. Na 10 jaar maaibeheer (2 maaibeurten per jaar met
afvoer) is de biomassa zo’n 3 ton/ha.
• In wegbermen op klei stellen Haterd et al. (2009) vast dat een biomassa van 4 ton droge
stof/ha niet verder afneemt door maaibeheer, waarbij er ook geen stijging wordt vastgesteld.
Wanneer het maaisel niet werd verwijderd wordt een biomassastijging waargenomen. Berendse et
al. (1992) en Oomes et al. (1996) observeren in een grasland op kleibodem een stijging van de
biomassa van 6 ton/ha naar 11 ton/ha op 4 jaar tijd onder een maaibeheer zonder het weghalen
van het maaisel.
Door W&Z werd in 2008 in het IJzerdistrict 6,82 ton/ha afgevoerd (mondelinge mededeling
Nathalie Devaere). Naast kleibodems bevindt zich een deel van de bermen van het IJzerdistrict in
de zandleemstreek. De tonnages duiden op vrij productieve bermen. Door een goed uitgevoerd
maaibeheer zal de biomassa hoogstwaarschijnlijk dalen.
effect op soortenrijkdom
Enkele studies duiden op een stijging van het aantal soorten in graslanden op kleibodems bij het
maaien en afvoeren van de vegetatie:
• Zwaenepoel (1993) beschrijft een 4 jaar durend experiment (met toepassing van verschillende
beheervormen) van proefvlakken gelegen in wegbermen uit diverse bodemtypes. Een
significante soortentoename werd gevonden bij 2 maaibeurten (met afvoer) per jaar. In
wegbermen gelegen in de polderregio was de soortentoename het hoogst. Het aantal soorten
veranderde er van 14, 15 en 24 naar respectievelijk 24, 32 en 32 op 4 jaar tijd, een gemiddelde
soortentoename van zo’n 70%.
• Een case study van proefvlakken in wegbermen op klei die werden opgevolgd van 1982-2003
geeft het hoogste aantal soorten bij 2x maaien per jaar met afvoer. Het gemiddeld aantal
soorten onder 2x maaien per jaar was 17; onder een nietsdoen-beheer 9 en onder één
maaibeurt per jaar 13 (Haterd et al., 2009).
• Het evaluatierapport van de beheerkosten van de Nederlandse wegbermen beschrijft een
stijging van het aantal plantensoorten en een grotere verscheidenheid van insecten in
wegbermen op kleibodems bij 2 maaibeurten/jaar in vergelijking met klepelbeheer (DWW
2005).
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Oomes & Althena (1987) beschrijven een veranderende soortensamenstelling van een grasland
op kleibodem door een maaibeheer (2 maaibeurten per jaar met afvoer). Een grasland
gedomineerd met Engels raaigras evolueerde er naar een soortenrijker grasland met Veldzuring,
Gestreepte witbol, Ruw beemdgras, Kruipende boterbloem en Paardenbloem.
Wind (1980) observeren een stijging van het aantal soorten in grasland op klei. Aanvankelijk
werden 26 soorten gevonden; na 10 jaar maaibeheer (2 maaibeurten per jaar met afvoer) 54.
De studie toont vooral in de beginjaren een sterke toename van het aantal soorten. Het aandeel
van Engels raaigras daalt in de vegetatie terwijl Glanshaver, Witte klaver, Gestreepte witbol,
Veldbeemdgras toenemen.
Een studie van gemaaide wegbermen in Nederland toont een correlatie tussen de biomassa van
jaar n en het aantal soorten in het jaar n+1, zowel in bermen op zandige als kleiige bodems
(Melman et al. 1988).
Andere studies die een stijging van de soortenrijkdom in graslanden op kleibodems vaststellen
onder een maaibeheer zijn Parr & Way (1988), Oomes & Mooi (1981) en Antonsen & Olsson
(2005).

De soortentoename in de vegetatie gedurende de eerste jaren na het instellen van een maaibeheer
kan worden verklaard door structuurverandering. Van dominante en productieve soorten wordt
veel biomassa weggehaald waardoor de competitie tussen de soorten verandert. Kleinere soorten
krijgen kans om te groeien of zich te vestigen (Parr & Way, 1988; Antonsen & Olsson, 2005;
Oomes, 1988). Op lange termijn zal geleidelijk een verschraling van de bodem optreden wanneer
het maaisel wordt verwijderd (Bakker, 1989; Schaffers et al., 1998) waardoor
groeiomstandigheden voor soorten kenmerkend voor voedselarme omstandigheden ontstaan.
Het niet-weghalen van het maaisel kan zorgen voor een soortenarme vegetatie. Maaisel belemmert
immers voldoende lichtinval op de bodem waardoor de kieming van doelsoorten wordt verhinderd.
Tevens kan het maaisel ervoor zorgen dat de kiemplanten niet door het strooiselpakket kunnen
doordringen (Schaffers et al., 1998; Parr & Way, 1988). Niet-weggehaald maaisel overdekt de
onderliggende vegetatie waardoor fotosynthese wordt verhinderd en er een verhoogde kans voor
ziekte of mortaliteit bij planten ontstaat (Parr & Way, 1988). Hierdoor ontstaan kiemplaatsen voor
niet-gewenste pioniersoorten, zoals Akkerdistel. Wanneer het maaisel niet volledig wordt
verwijderd ontstaat tevens een groter gehalte aan organische stof in de bovenste bodemlaag
waardoor het waterabsorberend vermogen groter wordt. Hierdoor ontstaat een hoger vochtgehalte
in deze bodemlaag wat productieve vegetaties op zijn beurt stimuleert (Sykora et al., 2002).
Het laten liggen van het maaisel zorgt voor een voedselaanrijking in de bodem. Niet-weggehaald
maaisel verliest immers veel nutriënten gedurende de eerste dagen na het maaien via uitloging. Zo
meten Schaffers et al. (1998) in een glanshavergrasland een N-, P- en K-fractie in het maaisel 2
weken na het maaien van 82,5%, 68,0% en 51,2% ten opzichte van het nutriëntengehalte in het
verse maaisel. Door de voedselaanrijking kunnen de nutriëntengehaltes in de bodem ongeschikt
zijn voor de kieming en groei van bepaalde doelsoorten.
Dikwijls worden mogelijkheden voor een maximale soortenrijkdom gesitueerd in vegetaties met
een productie van 4-6 ton droge stof per ha (Oomes, 1992; Al-Mufti et al., 1977; Grime, 1979).
Samenvattend kan worden gesteld dat verschillende studies een daling van de biomassa aangeven
bij het maaien (2x per jaar) en afvoeren van vegetaties op kleibodems: van 9-11 ton droge stof
per ha naar 3-6 ton droge stof per ha. Wanneer wordt gemaaid zonder afvoeren van het maaisel is
een stijging van de biomassa mogelijk. Verschillende studies vermelden een soortentoename door
een maaibeheer met afvoer van het maaisel, ook op kleibodems.
De bermen in het IJzerdistrict zijn vrij productief (6,8 ton/ha in 2008) waardoor via een goed
uitgevoerd maaibeheer de biomassa hoogstwaarschijnlijk zal dalen.
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4.2. Maaidata
Het bermbeheerplan geeft half juni aan als datum van de eerste maaibeurt. Dit is een drukke
periode voor de aannemers waardoor de bermen van het IJzerdistrict in de praktijk dikwijls pas
worden gemaaid eind juni/begin juli. Door de late maaibeurt hebben distels tijd om zaad te vormen
en komen soms klachten van de gemeenten. Hieronder worden de, voor natuurwaarden gunstige,
maairegimes beschreven voor verschillende bermtypes, met speciale aandacht voor maaidata die
afwijken van de data van het maaibesluit (welke dus normaalgezien kalmere periodes zijn voor
aannemers).
Bermen met productievere vegetaties vereisen 2 maaibeurten per jaar. De tweede maaibeurt vindt
plaats vanaf half september. De eerste maaibeurt is afhankelijk van de soortensamenstelling:
• Bij bermtrajecten met voorjaarssoorten vindt de eerste maaibeurt preferentieel pas plaats na de
bloei en zaadvorming van de soorten. Bermen met Gulden sleutelbloem, een belangrijke
voorjaarssoort langs de IJzer, worden best pas gemaaid vanaf midden juli (Brys et al., 2004).
• Een vrij vroege eerste maaibeurt (vanaf half mei) is gewenst voor bermtrajecten waar
zomerbloeiers vrij abundant voorkomen en waar ecologisch waardevolle voorjaarsbloeiers
afwezig zijn. Op die manier is er een voldoende lange periode voor hergroei zodat de planten
kunnen bloeien en zaad vormen. Een dergelijk maaibeheer blijkt positief te zijn voor ondermeer
Duizendblad, Klein streepzaad, Peen, Margriet, Smalle weegbree en Knoopkruid (Zwaenepoel,
1998).
• Een eerste maaibeurt van half juni is optimaal voor bermtrajecten waar de vegetatie vooral
bestaat uit productieve grassen en waar voorjaarsoorten afwezig zijn. Bij een maaibeurt half
juni worden de hoogste biomassa’s weggehaald. Door het geringe aantal zomerbloeiers is de
periode van hergroei bij deze bermtypes van minder belang (Zwaenepoel, 1998). De 1ste
maaibeurt kan eventueel worden vervroegd naar begin juni zonder nadelige gevolgen voor de
(potentiële) natuurwaarden.
Bermen met een weinig productieve vegetatie duidend op voedselarme omstandigheden hoeven
slechts 1 maaibeurt per jaar, en dit aan het einde van het vegetatieseizoen (eind september).
Lokaal hebben bermen een goed ontwikkelde oevervegetatie (van vnl. Riet) die als broedgebied
fungeert voor verschillende vogelsoorten zoals Kleine Karekiet, Rietzanger en Bosrietzanger. Om
het broedgebied te beschermen en om foerageerplaatsen te behouden is het wenselijk hier slechts
in het najaar te maaien. Tevens dient niet ieder jaar te worden gemaaid vermits overjarig Riet
essentieel is als broedbiotoop voor verschillende vogelsoorten.
Samenvattend kan worden aangegeven dat er verschillende mogelijkheden zijn om af te wijken
van de data van het bermbesluit zonder nadelige effecten voor de natuurwaarden.
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5. Voorstel van inventarisatie
Voor enkele bermen is een inventarisatie wenselijk vermits:
• een aantal bermtrajecten in het IJzerdistrict onder beheer van W&Z niet werden opgenomen in
het bermbeheerplan van Esher (2001),
• de voorjaarssoorten of de verspreiding ervan mogelijk niet correct werden ingeschat in het
beheerplan.
De doelstellingen voor de inventarisatie omvatten:
• het optimaal afstellen van het maaibeheer op ecologische waarden,
• opstellen van een bermbeheerplan (maaibeheer) waarbij ook de kalme periode voor aannemers
(bv. vóór 15 juni) wordt benut,
• het in kaart brengen van de natuurwaarden voor trajecten die niet worden behandeld in
beheerplan van Esher,
• het in kaart brengen van voorjaarssoorten.
Bij een inventarisatie worden voor elke min of meer homogene vegetatie de waargenomen soorten
genoteerd samen met een indicatie van hun abundantie (via een vereenvoudigde Tansley-indeling).
Een grondige inventarisatie wordt voorgesteld bij trajecten die niet werden opgenomen in het
bermbeheerplan:
• de IJzer, meer bepaald de rechteroever tussen Uniebrug en Schoorbakkebrug,
• de linkeroever van het Lokanaal tussen Veurne en de Kortewilde brug en
• de noordelijke oever van het kanaal Nieuwpoort – Duinkerke (tussen Veurne en Nieuwpoort).
Een inventarisatie naar voorjaarsoorten wordt voorgesteld voor:
• de linkeroever van de IJzer en
• het kanaal Ieper-IJzer (rechteroever tussen Ieper en Boezinge sluis dorp).
6. Voorstel van monitoring
Om in de toekomst de vegetatie nauwgezet te kunnen opvolgen wordt een monitoring voorgesteld.
De doelstellingen voor de monitoring omvatten:
• het evalueren van het gevoerde beheer,
• de beoordeling van de natuurwaarden,
• het opvolgen van de natuurwaarden in de tijd,
• het tijdig signaleren van eventuele negatieve ontwikkelingen.
De vegetatie wordt best opgevolgd in de tijd door het afbakenen van permanente kwadraten
(afgekort als PQ): vaste oppervlakten waarbinnen de vegetatie wordt beschreven. De vegetatie in
een PQ wordt beschreven door een vegetatieopname. Dit bestaat uit een oplijsting van alle
plantensoorten binnen het PQ samen met een inschatting van de bedekking en aantallen. De
bedekking van een soort is het percentage van het opnameoppervlak gevormd door horizontale
projectie (Schaminée et al., 1995).
Een monitoring voor de linkeroever van de IJzer tussen Uniebrug en Knokkebrug wordt vooreerst
voorgesteld. Op de bermen van het kanaal Ieper-IJzer worden aanvankelijk geen PQ’s ingericht
vermits de bermen er over het algemeen smal zijn, beschaduwd zijn (met dus een mindere
natuurpotentie) en een voedselrijke vegetatie herbergen. Voor de bermen van het kanaal
Nieuwpoort – Duinkerke en het Lokanaal is eerst een inventarisatie wenselijk vooraleer er kan
worden overwogen om een monitoring op te starten.
Enkele praktische voorstellen voor de monitoring van de vegetatie is als volgt:
• 1 PQ plaatsen per km berm (kaart 4-5),
• bijkomende PQ’s voorzien voor vegetaties met bijzondere soorten (kaart 4-5),
• eventueel bijkomende PQ’s voorzien voor bermen met nietsdoen-beheer, begrazingsbeheer of
met een beheer via ANB om de effecten van verschillende beheervormen in kaart te brengen,
• grootte van opnames: 2x5 m,
• Londo-schaal gebruiken als opnameschaal (Londo, 1975),
• de PQ’s inmeten via een Trimble RTK GPS met, in ideale omstandigheden, een zeer grote
precisie.
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7. Voorstel tot verwerking
advisering voor maaibeheer
De inventarisatiegegevens zullen worden doorvertaald naar bermtypes via Zwaenepoel (1998). Op
basis hiervan kunnen beheervoorstellen worden geformuleerd waarbij het belangrijk is rekening te
houden met praktische randvoorwaarden:
• Bij het toepassen van het meest geschikte maaibeheer voor de verschillende bermtypes is er
immers kans op een sterk versnipperd beheer met alle gevolgen voor werkplanning en kostprijs.
Een veralgemening van het beheer wordt dan ook best uitgewerkt.
• Het is tevens wenselijk om herkenbare locaties aan te geven (bv. van brug tot brug) om
duidelijke en praktische afspraken te kunnen geven aan de aannemers.
• Er worden best voldoende lange trajecten met eenzelfde type beheer aangegeven.
• Bij de advisering voor het maaibeheer zal rekening worden gehouden met de mogelijkheden om
de drukke periode voor de aannemers (vanaf half juni) te mijden.
Het is wenselijk om kaarten aan te leveren die kunnen worden gebruikt door de aannemer. Ook is
het gewenst om GIS-files aan te leveren naar W&Z.
verwerking vegetatieopnames
De vegetatieopnames zullen digitaal worden ingevoerd met behulp van Turboveg. Dit programma
is speciaal ontworpen voor het bewaren, selecteren en exporteren van vegetatieopnames
(Hennekens, 1995). Vanuit Turboveg kunnen tevens opnameselecties geëxporteerd worden naar
andere programma’s voor verdere analyses zoals Excel, Statistica, PC-ORD, Canoco, e.a.
Bij de verwerking van de vegetatieopnames is een koppeling van de plantensoorten aan hun
indicatiewaarden voor abiotische factoren (bv. Ellenberggetallen; Ellenberg et al., 1992) of
overlevingsstrategieën (Grime, 2001) interessant. Zo kunnen onderliggende oorzaken in
vegetatieveranderingen aan het licht komen. Veranderingen in de relatieve abundantie van de
verschillende overlevingsstrategieën (aandeel C, R of S) kunnen bv. duiden op verstoring,
verruiging of vermesting.
Monitoring vereist een periodieke herhaling van de vegetatieopnames (in dezelfde PQ’s). Via
veranderingen in verschillende parameters kunnen de natuurwaarden en beheervormen worden
geëvalueerd (tabel 2). Rekening houdend met de aanbesteding van de groenbestekken kan een
herhaling van de monitoring plaats vinden in 2013 (mondelinge mededeling Nathalie Devaere).
Tabel 2. Schematische voorstelling van de verandering van enkele parameters duidend op een
ecologisch positieve of negatieve ontwikkeling bij toekomstige vegetatieopnames in dezelfde PQ’s.

Aantal soorten *
Diversiteit *
Aantal en
bedekking
rodelijstsoorten
Aantal en
bedekking
zeldzame soorten
N-getal (Ellenberg
et al., 1992)
C-aandeel (Grime,
2001)
S-aandeel (Grime,
2001)

Ecologisch positief




Ecologisch negatief




















* Hier dient te worden aangegeven dat pioniersmilieus heel soortenrijk en divers kunnen zijn terwijl dit niet
wordt nagestreefd voor de bermen. Anderzijds kunnen onder bepaalde extreme milieus (bv. uiterst schrale
omstandigheden) slechts een beperkt aantal soorten groeien, welke wel een streefdoel vormen.

7

8. Gedetailleerde tijdsinschatting
Tabel 3 geeft een inschatting van de tijd voor het hierboven beschreven werkvoorstel opgesplitst in inventarisatie, monitoring en verwerking. De
tijdsinschatting is in overeenstemming met de jaarplanning voor 2010. In totaal zijn 27 dagen ingeschat voor veldwerk, voornamelijk in de maanden mei
en juni. Voor de verwerking van de data en de uiteindelijke rapportage zijn zo’n 100 dagen ingeschat.
Tabel 3. Voorstel van te inventariseren trajecten samen met de tijdsinschatting en de periode.

inventarisatie

waterloop

locatie

lengte

type werk

IJzer

rechteroever tussen Uniebrug
en Schoorbakkebrug
linkeroever tussen
Schoorbakkebrug en
Knokkebrug
Linkeroever tussen Veurne en
Kortewilde brug
noordelijke oever

4 km
X 2 (water- en landzijde)
16 km
X 2 (water- en landzijde)

grondig
inventariseren
vnl. voorjaarsoorten
inventariseren
grondig
inventariseren
grondig
inventariseren
vnl. voorjaarsoorten
inventariseren

IJzer

Lokanaal
kanaal Veurne –
Nieuwpoort
kanaal Ieper-IJzer

monitoring

verwerking en
rapportage

totaal
IJzer

rechteroever tussen Ieper en
Boezinge sluis dorp

2,5 km
X 2 (water- en landzijde)
10 km
X 2 (water- en landzijde)
2,5 km
(enkel waterzijde)

linkeroever tussen Uniebrug
en Knokkebrug

21 km
X 2 (water- en landzijde)

alle hierboven beschreven bermen

tijdsinschatting
3d
5d

mei/juni of
juli/augustus
april/mei

1d

mei/juni of
juli/augustus
mei/juni of
juli/augustus
april/mei

17 d
7d

mei/juni

PQ’s inmeten
met GPS

3d

najaar 2010

data ingeven in
databanken,
verwerking,
rapportage

100 d

herfst/winter
2010-2011

vegetatieopnames in
45-tal PQ’s

2d

periode

6d
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9. Conclusie
Het weghalen van het maaisel bij bermen op kleibodems is voordelig gezien verschillende studies
een daling van de biomassa en een stijging van het aantal plantensoorten noteren.
Er zijn mogelijkheden om af te wijken van de maaidata van het bermbesluit zonder nadelige
gevolgen voor de natuurwaarden. Voor veel bermtrajecten kan vroeger dan 15 juni worden
gemaaid, op voorwaarde dat belangrijke voorjaarssoorten ontbreken. Voor een afwijking van de
maaidata van het bermbesluit is een machtiging noodzakelijk van het ANB.
Enkele bermen van het IJzerdistrict (in beheer bij W&Z) zijn niet opgenomen in het
bermbeheerplan van Esher; zoals de rechteroever van de IJzer tussen Uniebrug en
Schoorbakkebrug, de linkeroever van het Lokanaal (tussen Veurne en Kortewilde brug) en de
noordelijke berm van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (tussen Veurne en Nieuwpoort). Om een
beeld te krijgen van de vegetatie is hier een grondige inventarisatie wenselijk.
Voor de linkeroever van de IJzer wordt een inventarisatie van de voorjaarssoorten voorgesteld. Op
die manier kunnen eventuele aanpassingen van de maaidata worden voorgesteld.
Op de linkeroever van de IJzer wordt voorgesteld om via een 45-tal PQ’s de vegetatie en het effect
van het beheer nauwgezet op te volgen.
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Kaart 1-3. Het voorkomen van bloemrijke vegetaties en het Veldlathyrus – Gulden Sleutelbloem bermtype langs de IJzer en het Kanaal
Ieper-IJzer.
De lijnen duiden op de berm aan de landzijde en de waterzijde. De kaart is afgeleid uit het bermbeheerplan (Esher, 2001).
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Kaart 4-5. Voorstel van ligging van de PQ’s voor opvolging van de vegetatie langs de IJzer.
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Bijlage I. Verslag van de vergadering met W&Z en INBO dd. 5 maart 2009

Verslag
Datum

5 maart 2009

Orgaan

Overeenkomst W&Z - INBO
Onderzoeksgroep Ecologische advisering

Thema

Bermbeheer district 7 - IJzer

Aanwezig

Joris Duyck (JDK)
Nathalie Devaere (NDV)
Andy Van Kerckvoorde (AVK)

Verslagnemer

Andy Van Kerckvoorde

JDK beschrijft het maaibeheer in het district IJzer. Door W&Z wordt er gemaaid via 2 maaibeurten
per jaar (vanaf half juni en vanaf half september) met een maai-opzuigcombinatie langs:
• de IJzer, linkeroever tussen Fintele en Nieuwpoort en rechteroever tussen Schoorbakke en
Nieuwpoort;
• Lokanaal, beperkt deel aan linkeroever;
• Kanaal Ieper-IJzer, voor een deel de linkeroever en een ander deel de rechteroever;
• Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken, noordelijke berm tussen Veurne en Nieuwpoort.
JDK situeert de knelpunten bij het huidig maairegime:
• het bermbeheerplan geeft half juni aan als datum van de eerste maaibeurt. De aannemers zijn
dan overbevraagd. Prioritair wordt er dan gemaaid bij meer stedelijke gebieden. In de praktijk
worden bermen langs de kanalen dikwijls pas gemaaid eind juni/begin juli.
• door de late maaibeurt hebben distels tijd om zaad te vormen.
• door de late maaibeurt krijgt W&Z klachten van gemeenten.
• de bermen kennen een hoge biomassaproductie, zo’n 10 ton / ha.
• het weghalen van het maaisel heeft een hoge kost.
• de evolutie van de vegetatie en het effect van het beheer is niet gekend.
In poldergebied met een kleibodem wordt het effect van het weghalen van het maaisel in vraag
gesteld (JDK). Afvoer van nutriënten uit kleibodem kan wellicht minder vlot gebeuren. Maaien met
afvoer resulteert echter ook in een structuurverandering: dominanten worden minder dominant
door het weghalen van de biomassa. Door het verwijderen van het maaisel dringt een grotere
hoeveelheid licht door tot de bodem waardoor langzaam groeiende plantensoorten een grotere
bedekking kunnen vormen (AVK).
Enkele knelpunten kunnen worden weggewerkt door een vroegere eerste maaibeurt (JDK). AVK
geeft aan dat een maaibeurt vanaf half juni vooral wordt verricht met het oog op een zo hoog
mogelijk nutriëntenafvoer. Echter doordat de periode van hergroei vrij kort is wordt het bloeiaspect
in de zomer dikwijls beperkt. Een eerste maaibeurt half mei is wenselijk wanneer
(voor)zomerbloeiers in de berm aanwezig zijn en belangrijke voorjaarsoorten ontbreken. Op die
manier is er een voldoende lange periode voor hergroei zodat de planten kunnen bloeien en zaad
vormen. Uit de soort- en abundantiegegevens opgelijst in het bermbeheerplan blijken
(voor)zomerbloeiers vrij abundant voor te komen in bepaalde bermtrajecten, zodat een vroege
maaibeurt half mei hier mogelijk is.
AVK geeft aan dat in het bermbeheerplan een eerste maaibeurt in mei een overweging vormde.
Echter door het voorkomen van Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem bermtype werd gekozen voor
een maaibeurt van half juni. Gulden sleutelbloem is immers een voorjaarsbloeier die een beperkte
verspreiding kent in Vlaanderen. AVK duidt erop dat zelfs met een maaibeurt van half juni de soort
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niet voldoende tijd krijgt om zaden te vormen. Het is wenselijk om geen vroege maaibeurt te
verrichten op bermtrajecten met Gulden sleutelbloem.
NDV peilt naar de mogelijke tijdsinschatting voor inventarisatie. AVK duidt op de planning van dit
jaar waarbij de opvolging van het kanaal Gent-Brugge is gepland. Dit vraagt vrij intensief veldwerk
in mei en juni waardoor mogelijkheden beperkt zijn om de bermen van het district IJzer te
inventariseren. NDV stelt voor om het bermbeheerplan als basis te nemen en enkel maar een
screening uit te voeren van de bermen. De screening vraagt vooral aandacht voor locaties van
Gulden sleutelbloem. Tevens wordt navraag gedaan naar locaties van ecologisch waardevolle
soorten via mensen met veldkennis van de bermen.
NDV vraagt naar de methodologie voor het opvolgen van de vegetatie om het effect van beheer in
te kunnen schatten. De bermtypologie van Zwaenepoel (in het boek ‘werk aan de berm’) is vrij ruw
om veranderingen in kaart te kunnen brengen. Het is wenselijk te werken met een methode zoals
wordt toegepast bij de opvolging van het kanaal Gent-Brugge. Hier wordt gewerkt met permanent
kwadraten: een paar m2 van de berm welke nauwgezet wordt gelokaliseerd. In de PQ’s wordt de
vegetatie in kaart gebracht via een vegetatieopname.

Afspraken
Trajecten met voorjaarsoorten bepalen op basis
van het bermbeheerplan.

Timing
Timing veldwerk: begin/half mei 2009

Screening van bermtrajecten met het oog op
voorjaarsbloeiers (vnl. Gulden sleutelbloem).
Op basis van screening worden bermtrajecten
opgelijst die in de toekomst een vroege eerste
maaibeurt (half mei) mogen hebben.

Timing verslag: najaar 2009

Uitwerken van een opvolgingsplan, met een
methodologie vergelijkend met de opvolging
voor het Kanaal Gent-Brugge (PQ’s).

Timing:
De methodologie en het inschatting van de
tijdsbesteding zal worden beschreven tegen
eind 2009 (zodat hiermee rekening kan worden
gehouden in de planning voor 2010).
Veldwerk is gepland in 2010
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Bijlage II. Analyse van de floradatabank
Via de floradatabank, een geïnformatiseerde databank met plantenverspreidingsgegevens van
Vlaanderen op niveau 1km², werden zeldzame of rodelijstsoorten opgezocht in de bermen van de
IJzer, het Lokanaal en het kanaal Ieper-IJzer en het kanaal Veurne-Nieuwpoort.
Zeldzame soorten werden afgeleid uit de kwartierhokfrequentie (KFK). Voor plantensoorten wordt
de kwartierhokfrequentie bepaald door het aantal kwartierhokken (1x1 km) in Vlaanderen te
beschouwen waar de soort werd geobserveerd in de periode 1972-2004 (Van Landuyt et al., 2006).
Een kwartierhokfrequentieklasse van 0-4 duidt op zeldzame soorten (Van Landuyt et al., 2006).
Rode Lijsten geven een waardering vanuit natuurbehoudoogpunt vermits ze aangeven welke
soorten het meest bedreigd zijn en waarvoor prioritaire beschermingsmaatregelen noodzakelijk
zijn. De criteria die hiervoor worden gebruikt zijn inheemse oorsprong, zeldzaamheid en trend.
Tabel 1 lijst de zeldzame of rodelijstsoorten op die voorkomen langs de IJzer, het kanaal IeperIJzer of het kanaal Nieuwpoort-Veurne.
Tabel 1. Zeldzame of rodelijstsoorten die voorkomen langs de IJzer, het kanaal Ieper-IJzer of het
kanaal Nieuwpoort-Veurne (bron floradatabank).
In vet aangeduid zijn soorten die geassocieerd zijn met bermen. De andere soorten groeien langs
de waterlijn of op muren.
Soort
Dubbelkelk
Gevlekte rupsklaver
Gewone agrimonie

Gulden sleutelbloem
Kamgras
Knopig doornzaad
Lidsteng
Moeraszoutgras
Pijlkruidkers
Rode spoorbloem
Slanke waterweegbree
Viltige hoornbloem
Waterpugne
Wilde peterselie
Wit vetkruid
Zilte rus

Voorkomen
IJzer
IJzer
IJzer
kanaal Ieper-IJzer
kanaal Nieuwpoort-Veurne
IJzer
Lovaart
IJzer
kanaal Nieuwpoort-Veurne
kanaal Nieuwpoort-Veurne
kanaal Nieuwpoort-Veurne
IJzer
IJzer
kanaal Nieuwpoort-Veurne
IJzer
IJzer
IJzer
IJzer
IJzer
kanaal Nieuwpoort-Veurne

Rodelijststatus
momenteel niet bedreigd
momenteel niet bedreigd
achteruitgaand

KFK
4
4
7

momenteel niet bedreigd

4

achteruitgaand
momenteel niet bedreigd
kwetsbaar
momenteel niet bedreigd

8
3
3
4
4
2

zeer zeldzaam
momenteel niet bedreigd
momenteel niet bedreigd
zeer zeldzaam
momenteel niet bedreigd
momenteel niet bedreigd

4
3
4
2
3
4

Uitheems

ja

ja

Gulden sleutelbloem kent 2 kerngebieden in Vlaanderen: Voeren en de Westhoek. De soort komt er
haast uitsluitend voor langs lijnvormige landschapselementen zoals wegbermen, rivierdijken en
kanaalbermen (Van Landuyt et al., 2006). De bermen van de waterlopen zijn dan ook een
belangrijk habitat voor de soort.
Langs de IJzer komt een relatief omvangrijke populatie Gulden sleutelbloem voor aan de landzijde
net stroomafwaarts Tervate (Van Kerckvoorde, 2009). Kleine populaties bevinden zich
vermoedelijk in het bermtraject tussen de Dodengang en Stuivekeskerke aan de landzijde
(mondelinge mededeling Koen Devos en Ann De Rycke) en t.h.v. Mannekesvere (De Rycke et al.,
2006). In bermen van het kanaal Ieper-IJzer werd 1 plant van Gulden sleutelbloem gevonden op
de rechteroever (waterzijde) tussen Ieper en Boezinge sluis dorp (Van Kerckvoorde, 2009).
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Wilde peterselie is zeer zeldzaam in Vlaanderen en komt uitsluitend voor in de kustpolders. De
soort groeit langs sloten en op dijken van vaarten en kanalen en, minder vaak, in vlakke
wegbermen (Van Landuyt et al., 2006). De bermen van de IJzer zijn een belangrijk hebitat. De
soort komt voor t.h.v. Mannekesvere (De Rycke et al., 2006), Tervate (De Rycke et al., 2007) en
langs de IJzer stroomopwaarts Diksmuide (mondelinge mededeling Ann De Rycke).
Pijlkruidkers en Viltige hoornbloem zijn exoten die reeds lang in Vlaanderen verwilderd zijn. De
soorten hebben geen invasief karakter.
Hieronder worden kaarten van uurhokken waar rode lijst of zeldzame soorten voorkomen langs de
IJzer, het Lokanaal, het kanaal Ieper-IJzer en het kanaal Nieuwpoort-Veurne weergegeven.
Dubbelkelk
IJzer: uurhokken c1-53-32 en c1-53-34

Gevlekte rupsklaver
linkeroever IJzer: uurhok d1-33-11
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Gewone agrimonie
linkeroever IJzer: uurhok d1-23-34

kanaal Ieper-IJzer: uurhok d1-53-13

19

kanaal Nieuwpoort-Veurne: uurhok c1-41-43

Gulden Sleutelbloem
Lokanaal: uurhok d1-31-14

20

Kamgras
IJzer: uurhok d1-41-31

linkeroever IJzer: uurhok d1-33-11

21

Pijlkruidkers
linkeroever IJzer: uurhok d1-41-31

linkeroever IJzer: uurhok d1-32-41 en d1-32-24

22

rechteroever IJzer: uurhok d1-13-14

Rode spoorbloem
IJzer: Uniebrug
Kanaal Veurne-Nieuwpoort: Ieperbrug
Viltige hoornbloem
linkeroever IJzer: uurhok d1-32-41

23

Waterpugne
IJzer: uurhok d0-57-14

Wilde peterselie
IJzer: uurhok d1-13-32

24

IJzer: uurhokken d1-23-12 en d1-23-14

25

IJzer: uurhokken c1-53-32 en c1-53-34

Wit vetkruid
linkeroever IJzer: uurhok d1-42-12

26

linkeroever IJzer: uurhok d1-33-11

Lidsteng, Slanke waterweegbree, Zilte rus, Moeraszoutgras, Knopig doornzaad
kanaal Ieper-IJzer: uurhok c1-51-12
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