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AANLEIDING

Afleidingskanaal van de Leie

Op 31 maart 2011 vond een overlegvergadering plaats tussen Waterwegen en Zeekanaal
nv (verder kortweg W&Z), vzw. Natuurpunt, landbouwer Dhr. N. Mouton en het INBO. De
landbouwer heeft interesse om (delen van) de bermen langs het kanaal Gent-Brugge
(linkeroever tussen het Duivelsputgemaal en de kruising met het Afleidingskanaal van de
Leie) te Nevele en Lovendegem en/of langs het Afleidingskanaal van de Leie
(rechteroever tussen de spoorovergang te Landegem tot de kruising met het kanaal
Gent-Brugge) te Nevele, te laten begrazen of te maaien. Voor W&Z betekent dit een
mogelijkheid om te besparen op de kosten voor het maaibeheer welke momenteel wordt
uitgevoerd door aannemers.

Kanaal Gent-Brugge

Bierstalbrug
Lobrug

Figuur 1. Situering van het traject tussen Bierstalbrug en Lobrug (kanaal Gent-Brugge) en het
Afleidingskanaal van de Leie.

Foto 1-2. Foto van de berm aan de waterzijde (linkse foto; met talud naar het kanaal Gent-Brugge)
en landzijde (rechtse foto; met talud naar de Oude Kale) van het jaagpad net stroomafwaarts
Bierstalbrug (richting Lobrug).

Op het overlegmoment is afgesproken om in 2011 een proefproject begrazing (via
verplaatsbare rasters) op te starten langs het kanaal Gent-Brugge tussen Bierstal- en
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Lobrug (figuur 1; foto 1-2) te Lovendegem. Er werd voorgesteld om de waterzijde te
begrazen met schapen en de landzijde met runderen. Het beheer van de bermvegetatie
in dit traject zal worden geregeld via een contract tussen W&Z en Natuurpunt.
Natuurpunt zal voor het beheer beroep doen op de landbouwer.

VRAAGSTELLING
Aan het INBO is gevraagd om een ecologisch onderbouwd begrazingsschema uit te
werken voor het bermtraject tussen Bierstal- en Lobrug, waarbij wordt rekening
gehouden met natuurwaarden en beheervoorstellen aangegeven in vroegere rapportages
(Van Kerckvoorde et al., 2005; Van Kerckvoorde, 2010).

TOELICHTING

Huidige flora op de kanaalbermen tussen Bierstalbrug en Lobrug
De bermen in dit traject worden gekenmerkt door een afwisseling van productieve en
minder productieve vegetaties (Van Kerckvoorde et al., 2005; Van Kerckvoorde, 2010):
• De productieve vegetaties zijn eerder soortenarm en worden dikwijls gedomineerd
door enkele algemeen voorkomende soorten zoals grote brandnetel, kleefkruid,
akkerdistel, boerenwormkruid, smalle wikke, glanshaver, gestreepte witbol, ijle dravik
en kropaar. Een dergelijke vegetatie behoort tot het zevenblad - ridderzuring
bermtype (indeling naar Zwaenepoel, 1998). Dit bermtype komt algemeen voor in
Vlaanderen en duidt op een voedselrijke bodem (Zwaenepoel, 1998). In het
beschouwde bermtraject komt deze vegetatie vooral voor in de berm aan de landzijde
tussen Bierstalbrug en de bebouwing.
• De minder productieve vegetaties hebben een hogere soortenrijkdom waarbij soorten
van bloemrijke glanshavergraslanden voorkomen met bv. margriet, knoopkruid,
duizendblad, peen, smalle weegbree, veldlathyrus, gewone rolklaver, kleine klaver,
veldzuring, Sint-Janskruid en reukgras hogere abundanties bereiken. Deze vegetatie
leunt aan bij het vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype. Dit bermtype komt voor bij een
droge bodem met matige voedselrijkdom (Zwaenepoel, 1998). Dergelijke vegetatie
werd tussen Bierstal- en Lobrug vooral aangetroffen op de berm aan de waterzijde.
In het traject komen 2 Rode Lijstsoorten voor van de categorie kwetsbaar, namelijk grote
ratelaar en kattendoorn (Van Kerckvoorde et al., 2005):
• Grote ratelaar komt voor op de berm aan de waterzijde net stroomafwaarts
Bierstalbrug. Grote ratelaar is een halfparasiet die op grassen parasiteert. De soort
groeit op vochtige tot natte standplaatsen op matig voedselrijke tot voedselarme,
zwak zure bodem. De soort is de laatste decennia achteruit gegaan. Oorzaken zijn
bemesting van voedselarme en matig voedselarme graslanden, en het scheuren en
herinzaaien van graslanden. De soort gedijt vooral in graslanden met een maaibeheer,
begrazing wordt slecht verdragen (Van Landuyt et al., 2006). Echter extensieve
begrazing waarbij de dieren pas worden ingeschaard als de soort reeds rijpe zaden
bezit wordt wellicht wel verdragen zoals vastgesteld bij kleine ratelaar (een soort met
vergelijkbare levenscyclus; Smith et al., 2000).
• Kattendoorn komt voor op de berm aan de landzijde net stroomopwaarts Lobrug.
Kattendoorn groeit in vochtige tot droge, kalkrijke en voedselarme graslanden. De
soort groeit vooral op dijken in de polders, in de bermen van het kanaal Gent-Brugge,
op de dijken van de Bovenschelde, langs de Grensmaas en in Zuid-Limburg. De
verspreiding toont een neerwaartse trend, wellicht als een gevolg van verruiging en
vermesting van de relatief voedselarme graslanden (Van Landuyt et al., 2006). De
soort is maaigevoelig (flora.inbo.be) maar begrazingsresistent (Vanallemeersch &
Zwaenepoel, 1996).
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Natuurstreefbeeld voor de kanaalbermen tussen Bierstalbrug en Lobrug
Het streefdoel voor de kruin van de bermen is een grazige soorten-, bloemrijke en
gediversifieerde vegetatie kenmerkend voor eerder voedselarme omstandigheden.
Doelsoorten omvatten ondermeer duizendblad, klein streepzaad, peen, gewoon
biggenkruid, margriet, gewone rolklaver smalle weegbree, grote ratelaar, kattendoorn,
knoopkruid, jacobskruiskruid, Sint-Janskruid, reukgras en zeegroene zegge. Er wordt
gestreefd om vegetaties van het zevenblad – ridderzuring bermtype te laten evolueren
naar soortenrijkere bermtypes via een natuurvriendelijke beheer. Ook vegetaties duidend
op verstoorde omstandigheden (tengevolge bv. bodembeschadiging of
herbicidenbehandeling) worden niet nagestreefd.
Op het talud naar de waterlijn van het Kanaal Gent-Brugge of op het talud naar de Oude
Kale worden ruigere vegetaties geduld. Dergelijke vegetaties kunnen van belang zijn
voor fauna door het bieden van voedsel-, schuil- en overwinteringsplaatsen (Noordijk et
al., 2009; Bekker & De Vries, 1992).
Aanpalend aan de waterlijn (in de schanskorven; foto 1) van het kanaal Gent-Brugge is
het behoud en beheer (via cyclisch kapbeheer) van het struweel (vnl. wilgensoorten)
wenselijk. Dergelijke struwelen hebben een faunistische meerwaarde (vnl. voor
broedvogels; Hinsley & Bellamy, 2000) en hebben een landschappelijk belang.

Voorgesteld beheer
De bermen tussen Bierstalbrug en Lobrug kennen sinds verschillende jaren een
maaibeheer. Het verder zetten van het maaibeheer is hier een gewenste
beheermaatregel. In het kader van het proefproject begrazing wordt een combinatie van
maaien en begrazing voorgesteld. In de voorzomer wordt gemaaid. Vervolgens wordt een
rustperiode ingelast. In de nazomer is begrazing wenselijk. Dergelijk beheer wordt ook
op andere bermen toegepast (Leo & Spijker, 1994; TAW, 1986; Elbersen et al., 2003).
De combinatie van maaien en begrazing wordt hier voorgesteld vermits:
• de bermen lokaal een vegetatie met een relatief matig tot hoge biomassaproductie
hebben waardoor verschraling wenselijk is. Begrazing is niet het meest nuttige
instrument om nutriënten te verwijderen (Bakker et al., 1983). Een afvoer van
nutriënten gebeurt wel bij een goed uitgevoerd maaibeheer (Schaffers et al., 1998).
• er door de maaibeurt een aanzienlijke biomassa van de berm is gehaald wanneer de
dieren worden ingeschaard. Hierdoor kunnen de dieren de bermvegetatie wellicht
beter en efficiënter kort zetten.
Een belangrijk doel van het beheer is dat de vegetatie op de kruin kort de winter ingaat.

A) maaibeheer
Rond half juni bloeien verschillende doelsoorten zodat hun bloei en zaadvorming wordt
gehinderd wanneer wordt gemaaid volgens het Bermbesluit (Zwaenepoel, 1998). Door
vroeger in het seizoen te maaien is er een voldoende lange periode voor hergroei en
bloei van de vegetatie (Jantunen et al., 2006; Parr & Way, 1988). Een vroege maaibeurt
is echter nadelig voor voorjaarssoorten (Parr & Way, 1988).
Met uitzondering van de berm aan de waterzijde net stroomafwaarts Bierstalbrug komen
in de beschouwde bermtrajecten doelsoorten voor die gebaat zijn met een vroege
maaibeurt. Het is dan ook wenselijk om de timing van de maaibeurt te laten afwijken van
het Bermbesluit. Een maaibeurt midden mei wordt voorgesteld, overeenstemmend met
vroegere voorstellen (Van Kerckvoorde, 2010). Aan de waterzijde net stroomafwaarts
Bierstalbrug is een maaibeurt begin juli wenselijk (door het voorkomen van grote
ratelaar; Ameloot et al., 2006).
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Er wordt voorgesteld om de kruin van de berm aan de waterzijde volledig te maaien en
om de kruin aan de landzijde slechts gedeeltelijk te maaien (tot bomenrij; zo’n 5 m van
het jaagpad). Hierdoor wordt de groeiplaats van kattendoorn, een maaigevoelige soort,
gevrijwaard. Bovendien hebben niet-gemaaide zones een belang voor de overleving van
de fauna door het bieden van voedsel-, schuil- en overwinteringsplaatsen (Noordijk et
al., 2009).

B) begrazingbeheer
Door het inzetten van verplaatsbare rasters zal schokbegrazing gebeuren. Hierbij wordt
een deel van de berm gedurende korte tijd intensief begraasd, waarna de dieren een
ander deel van de bermen begrazen. Vanallemeersch & Zwaenepoel (1996) geven
dichtheden aan van begrazers bij toepassing van piekbegrazing: 35-40 schapen of 8-10
jongvee (tot 18 maanden oud; Leo & Spijker, 1994) per ha in 3 begrazingseenheden
gedurende telkens 2-4 weken, onderbroken door 4-8 weken rust. Het aantal dieren en de
begraasde periode hangt echter sterk af van de productiviteit van de vegetatie en dient
op het terrein proefondervindelijk te worden geëvalueerd.
Een begrazingsbeheer wordt in de beschouwde bermen voorgesteld vanaf augustus.
Vermits de verschillende voedselbehoefte en het andere graasgedrag van runderen
versus schapen (bondig toegelicht in bijlage) zouden de dieren de bermvegetatie moeten
kort gegeten krijgen tegen de winterperiode.
Naargeland het voedsel dat beschikbaar is op de bermen kan een bijsturing van dit
voorgesteld begrazingplan aangewezen zijn.

C) concreet voorstel voor berm aan de waterzijde
Er wordt voorgesteld om de berm grotendeels te maaien midden mei; het traject tussen
Bierstalbrug en zo’n 250m stroomafwaarts Bierstalbrug wordt best pas gemaaid begin juli
(figuur 2).
Er wordt voorgesteld om zo’n 30-35 schapen in te zetten op de berm aan de waterzijde.
Het voorstel in figuur 2 is indicatief en gebaseerd op verplaatsbare rasters van 250 m
lengte (=oppervlak van zo’n 1000 m2 per blok en van zo’n 450 m2 voor blok 10). Indien
kortere rasters worden aangewend ontstaan meerdere begrazingsblokken en zal de
begrazingstijd per blok dalen. Wanneer langere rasters worden ingezet ontstaan grotere
blokken en vergroot de begrazingstijd.
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maaibeheer

volledige breedte van dit
stuk berm maaien begin juli

volledige breedte van de
berm maaien midden mei

begrazingsbeheer

1

2

3

4

5

Figuur 2. Voorstel van maai- en begrazingsbeheer
Spreiding begrazing:
blok 1 en 6: 1ste week van augustus
blok 2 en 7: 2de week van augustus
blok 3 en 8: 3de week van augustus
blok 4 en 9: 4de week van augustus
blok 5 en 10: 1ste week van september

7

6

9

8

10

voor de berm aan de waterzijde.
Blok1 en
blok 2 en
blok 3 en
blok 4 en
blok 5 en

6: 2de week van september
7: 3de week van september
8: 4de week van september
9: 1ste week van oktober
10: 2de week van oktober

D) concreet voorstel voor berm aan de landzijde
Er wordt voorgesteld om de berm aan de waterzijde te maaien midden mei, waarbij zo’n
5 m (tot bomenrij) van de berm wordt gemaaid en de rest niet (figuur 3).
Er wordt voorgesteld om hier 5-6 jonge runderen of 1 volwassen rund in te zetten.
Het voorstel in figuur 3 is indicatief en maakt gebruik van verplaatsbare rasters van 250
m lengte (=oppervlak van zo’n 1.750 m2 per blok en van zo’n 1.000 m2 voor blok 4).
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maaibeheer

zo’n 5m van de bermbreedte maaien midden mei

begrazingsbeheer

1

3

2

Figuur 3. Voorstel van maai- en begrazingsbeheer
Spreiding begrazing:
blok 1 en 5: 2de week van augustus
blok 2 en 6: 3de week van augustus
blok 3 en 7: 4de week van augustus
blok 4 en 8: 1ste week van september

5

4

6

7

8

voor de berm aan de landzijde.
blok
blok
blok
blok

1
2
3
4

en
en
en
en

5:
6:
7:
8:

2de week van september
3de week van september
4de week van september
1ste week van oktober

Gewenste ecologische voorwaarden
Voor de ontwikkeling van soorten- en bloemrijke vegetaties is het wenselijk om volgende
voorwaarden na te leven:
• het maaisel dient binnen de 10 dagen grondig te worden weggehaald (Schaffers et al.,
1998),
• de bermen mogen niet worden bemest,
• er mag geen bijvoedering van de dieren plaatsvinden (mogelijk zijn sommige
omwonenden of recreanten hiertoe wel geneigd),
• er mogen geen herbiciden worden aangewend in de berm,
• de berm mag niet worden opgehoogd.
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Ecologische opvolging
Het is wenselijk een ecologische opvolging te voorzien van het voorgesteld beheer.
Hierdoor kan worden ingespeeld op de mogelijke veranderingen en kunnen de
beheermaatregelen van jaar tot jaar worden bijgesteld.
In het kader van de ecologische opvolging van de bermvegetatie langs het kanaal GentBrugge liggen er 4 permanente kwadraten in de linkeroever tussen Bierstal- en Lobrug
(Van Kerckvoorde & Decleer, 2006). Het is wenselijk om de vegetatie met meer
permanente kwadraten op te volgen in het beschouwde bermtraject.
Op te volgen aandachtspunten bij de maaibeurt zijn:
• respecteren van maaidata en –locaties,
• voldoende opruimen van maaisel,
• maaisel opruimen binnen de 2 weken,
• optreden van bodemschade,
• gebruikte maaimachines.
Aandachtspunten voor het begrazingsbeheer omvatten:
• navolgen van het opgelegd begrazingsschema,
• de hoogte en structuur vegetatie,
• overbetreding,
• bijvoedering,
• welke soorten worden wel of net niet gegeten,
• evolutie van, voor W&Z, minder wenselijke soorten (akkerdistel, speerdistel, bramen,
grote brandnetel).
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BIJLAGE
Beknopte omschrijving van de verschillen in voedselvoorkeur en graasgedrag
bij runderen en schapen
Schapen en runderen vertonen een verschillende voedselvoorkeur en gedrag. Runderen
hebben een voorkeur voor hoge, productieve vegetaties terwijl schapen eerder grazen op
lage minder productieve graslanden (Rook et al., 2004; Putfarken et al., 2008; Grant et
al., 1985). De reden voor het verschillende voedselvoorkeur ligt wellicht in de fysiologie
van het spijsverteringssysteem (Illius & Gordon, 1993). Schapen zijn selectievere grazers
waarbij bv. knoppen, bloemen, jonge en levende scheuten worden geprefereerd (Rook et
al., 2004; Grant et al., 1985). Door de verschillende graasmanier kunnen schapen lager
bij de grond grazen in vergelijking met runderen (Rook et al., 2004).
Bermzones met een productieve vegetatie kunnen moeilijk worden kort gehouden door
schapen. Ervaringen met schapenbegrazing op productieve dijken van de Schelde leert
dat, bij het inscharen van de schapen in juni, de uitgebloeide stengels vooral worden
platgelopen en beperkt worden gegeten (mondelinge mededeling Bart Vandevoorde).
Wellicht kan dit worden verholpen door in te spelen op de densiteit van de dieren, de
compartimenten en de rassenkeuze. Begrazing met schapen vergt dan ook dikwijls meer
inzet en sturing dan begrazing met runderen.

REFERENTIES
Ameloot E., Verheyen K., Bakker J.P., De Vries Y. & Hermy M. 2006b. Long-term
dynamics of the hemiparasite Rhinanthus angustifolius and its relationship with
vegetation structure. Journal of Vegetation Science 17: 637-646.
Bakker J.P., De Bie S., Dallinga J.H., Tjaden P. & Y. De Vries. (1983). Sheep-grazing as a
management tool for heathland conservation and regeneration in the Netherlands.
Journal of applied ecology 20: 541-560.
Bekker G.J. & J.G. De Vries. (1992). Insekten in relatie tot faunagericht bermbeheer. In:
Jansen G.W. Insektenvriendelijk beheer van wegbermen. Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
(DWW), 129 pp.
Elbersen B.S., Kuiters A.T., Meulenkamp W.J.H. & P.A. Slim. (2003). Schaapskuddes in
het natuurbeheer. Economische rentabiliteit en ecologische meerwaarde. Wageningen,
Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 735, 157 pp.
Grant S.A., Suckling D.E., Smith H.K., Torvell L., Forbes T.D.A. & J. Hodgson. (1985).
Comparative studies of diet selection by sheep and cattle: the hill grasslands. The Journal
of Ecology 73(3): 987-1004.
Hinsley S.A. & Bellamy P.E. (2000). The influence of hedge structure, management and
landscape context on the value of hedgerows to birds: a review. Journal of Environmental
Management 60: 33-49.
Illius A.W. & I.J. Gordon. (1993). Diet selection in mammalian herbivores: constraints
and tactics. In: Hughes R.N. (editor). Diet Selection: An Interdisciplinary Approach to
Foraging Behaviour. Blackwell Scientific, Oxford, pp. 157–181.

9/10

INBO.A.2011.56

Leo F. A. & J.H. Spijker. (1994). Groenwerk: praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk
groen. Misset: Doetinchem. ISBN 90-801112-1-X, 692 pp.
Noordijk J., Delille K., Schaffers A.P. & K.V. Sykora (2009). Optimizing grassland
management for flower-visiting insects in roadside verges. Biological conservation 142:
2097-2103.
Parr T.W. & J.M. Way (1988). Management of roadside vegetation: the long term effects
of cutting. Journal of Applied Ecology 25: 1073-1087.
Putfarken D., Dengler J., Lehmann S. & W. Härdtle. (2008). Site use of grazing cattle and
sheep in a large-scale pasture landscape: a GPS/GIS assessment. Applied animal
behaviour science 111: 54-67.
Rook A.J., Dumont B., Isselstein J., Osoro K., WallisDeVries M.F., Parente G. & J. Mills.
(2004). Matching type of livestock to desired biodiversity outcomes in pastures – a
review. Biological Conservation 119: 137-150.
Schaffers A.P., Vesseur M.C. & K.V. Sýkora. (1998). Effects of delayed hay removal on
the nutrient balance in roadside vegetation. Journal of Applied Ecology 35: 349-364.
Smith R.S., Shiel R.S., Millward D. & P. Corkhill. (2000). The interactive effects of
management on the productivity and plant community structure of an upland meadow:
an 8-year field trial. Journal of Applied Ecology 37: 1029-1043.
TAW - Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. (1986) Landbouwkundig en
natuurtechnisch beheer van rivierdijkgrasland, 18 pp.
Vanallemeersch R. & A. Zwaenepoel. (1996). Beheer van kanaalbermen in functie van
hun natuurwaarden met studie van de afvoer en verwerking: een case-studie langs het
kanaal Gent-Brugge. Universiteit Gent in opdracht van Aminal afdeling Natuur, 138 pp.
Van Kerckvoorde A. (2010). Ecologische opvolging van bermen, plasbermen en
restgronden langs het kanaal Gent-Brugge (2005-2009). Intern rapport van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.IR.2010.17, 130 pp.
Van Kerckvoorde A. & K. Decleer. (2006). Ecologische opvolging van de bermen en
oevers van het
kanaal Gent-Brugge en het Leopoldkanaal: voorstel van
gegevensverzameling en ontwerp opvolgingsplan. Intern rapport van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek, INBO.IR.2006.14, 30 pp.
Van Kerckvoorde A., Martens L. & K. Decleer. (2005). Verkennende ecologische
gebiedsvisie voor het kanaal Gent-Brugge en omgeving. Rapport van het Instituut voor
Natuurbehoud, IN.R.2005.09, 337 pp.
Van Landuyt W., Hoste I., Vanhecke L., Van den Bremt P., Vercruysse W & D. De Beer.
(2006). Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België en Flo.Wer
vzw, 1007 pp.
Zwaenepoel A. (1998). Werk aan de berm! Handboek botanisch bermbeheer. Stichting
Leefmilieu vzw/Kredietbank i.s.m. AMINAL afdeling Natuur, Brussel, 295 pp.

10/10

INBO.A.2011.56

