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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 Leopoldkanaal.
In opdracht van het voormalig Waterwegen en Zeekanaal nv bracht het INBO in 2009 de
ecologische waarden langs het Leopoldkanaal in kaart. Op basis van de geïnventariseerde
floristische en faunistische soorten en de ecologische potenties werd een voorstel van maaiof graasbeheer voor de dijken uitgewerkt (Van Kerckvoorde & Decleer, 2009).
Het voorgesteld maaibeheer in Van Kerckvoorde & Decleer (2009) werd door het voormalig
Waterwegen en Zeekanaal NV doorvertaald in groenbestekken voor het Leopoldkanaal. Het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verleende goedkeuring om te maaien buiten de
verplichte maaidata van het Bermbesluit 1. Op 30 mei 2021 loopt deze goedkeuring af.

Vragen
DVW vraagt aan het INBO een voorstel van maaibeheer voor de dijken langs het
Leopoldkanaal. 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 Leopoldkanaal bevindt zich in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen en het
westen van de provincie West-Vlaanderen (kaart 1). Het Leopoldkanaal loopt op het
grondgebied van Assenede, Sint-Laureins, Maldegem, Damme en Brugge en kent een lengte
van zo’n 41 km.

2 Ecologisch streefbeeld van de dijken
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 ze te laten begrazen. Daardoor
zijn er kansen voor permanente graslanden. Hierdoor zijn er mogelijkheden voor de
ontwikkeling of de instandhouding van ecologisch waardevolle graslandvegetaties.

1
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen
beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen.
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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) 2. 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. Als gevolg is, uit voorzorgprincipe, een erosiebestendige dijk 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.

•

Kost. De bovengrondse biomassaproductie bedraagt in graslandfase 0 (raaigras) meer
dan 10 ton droge stof per ha en per jaar, in graslandfase 1 (grassenmix) 8-10 ton droge
stof per ha en per jaar, in graslandfase 2 (dominant stadium) 6-8 ton droge stof per ha
en per jaar (Bax & Schippers, 1997). In een gras-kruidenmix bedraagt dit 5-7 ton droge
stof per ha en per jaar, in een bloemrijk grasland 3-6 ton droge stof per ha en per jaar
(Bax & Schippers, 1997). Het streven naar doelvegetaties impliceert (op termijn) een
lagere beheerkost gezien minder biomassa moet worden afgevoerd en verwerkt.

2

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
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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.
Glanshavergrasland (een type bloemrijk grasland (G4; Van Uytvanck et al., 2017)) is een
bloemrijk permanent graslandtype met onder meer 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 middendijk tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie vanaf de
uitmonding van de Ede tot de spoorwegovergang groeien meerdere (soms vier tot zeven)
rijen van laanaanplantingen (voornamelijk populier). De graslandvegetatie is er veelal
verruigd (zevenblad-ridderzuring bermtype) 3 of verarmd 4 (Van Kerckvoorde, 2016b; Van
Kerckvoorde, 2010; Van Kerckvoorde & Decleer, 2009). 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; Van Kerckvoorde & Decleer, 2009). Op deze locaties kan het streefbeeld
een bomen-struikendijk, soortenrijke graslanddijk of soortenrijke graslanddijk met bomen
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).

3

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

graslandfase 1: grassenmix en graslandfase 2: dominant stadium wat overeenkomt met het witte klaver-Engels
raaigras bermtype en het dolle kervel-ijle dravik bermtype
4
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•

Soortenrijke graslanddijk met bomen. Om de lichtrijke condities te bekomen kan
(ook) 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, waterzijde of landzijde 5) om duidelijke en praktische
afspraken te kunnen geven aan de aannemers of derden. Tevens is het wenselijk om
voldoende lange trajecten met eenzelfde 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 & Decleer (2009) en Van Kerckvoorde & De Geest (2016).
Een gebiedsdekkende kartering van de dijkvegetatie (volgens Zwaenepoel, 1998) en
detailkartering van Rode-Lijstsoorten langs het Leopoldkanaal werd uitgevoerd in 2008 (Van
Kerckvoorde & Decleer, 2009). Om een actueel beeld van de dijkvegetatie te verkrijgen en
een goed onderbouwd maaibeheer te kunnen voorstellen is een nieuwe kartering volgens de
methodiek uitgewerkt in Van Uytvanck et al. (2017) aan te bevelen.
Een voorstel van maairegime en -periode voor de dijken langs het Leopoldkanaal is
weergegeven in tabel 1 en kaart 2. Er worden verschillende maairegimes en -periodes
voorgesteld volgens de vegetatiesamenstelling en/of in functie van de bescherming van de
fauna:
•

2x maaien en afvoeren per jaar: half mei/begin juni en half oktober. Twee maaibeurten
per jaar met een eerste maaibeurt half mei/begin 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 zo veel mogelijk biomassa. Een maaibeurt half mei/begin juni onderdrukt vooral de
forse en productieve grassen en kruiden (Parr & Way, 1988) die reeds vroeg in het
seizoen een aanzienlijke biomassa vormen. Hierdoor 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 en afvoeren per jaar: begin juli en half oktober. Dit maairegime is wenselijk
bij soorten- en bloemrijke vrij productieve vegetaties (gras-kruidenmix grasland of
bloemrijk grasland). Doel is het behoud en de verdere ontwikkeling van de graskruidenmix grasland of bloemrijk grasland. Door de 1ste maaibeurt pas in juli te laten

5

Het deel van de dijk naast het jaagpad richting kanaal is waterzijde; het deel in de andere richting is landzijde.
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optreden kunnen verschillende soorten tot bloei en zaadvorming komen, zoals onder
meer ecologisch waardevolle voorjaarssoorten zoals ratelaar-soorten of orchideeën.
•

1x maaien en afvoeren per jaar: half oktober. Dit stellen we voor op de taluds tussen het
Isabellagemaal en de Stenenschuurbrug. De taluds zijn hier smal en nabij de oever komt
een rietkraag voor. In het voorjaar wordt geadviseerd om niet te maaien zodat
rietbroeders zo min mogelijk worden verstoord.

•

Riet wordt in de reguliere maaibeurten niet gemaaid. Een brede rietkraag langs de oever
is vooral ontwikkeld tussen het Isabellagemaal (Assenede) en Zonnebrug (Sint-Laureins)
en tussen Oostkerkebrug (Damme) en Dudzelebrug (Brugge). Een maaibeheerplan voor
de oevers vormt geen voorwerp van de huidige adviesvraag. Het is wenselijk om
rietvegetaties gefaseerd te maaien in tijd en ruimte zodat steeds overjarig riet aanwezig
blijft (Claus & Janssens, 1994). Een maaibeurt om de 2-5 jaar wordt aangegeven (Van
Uytvanck & De Blust, 2012; Boeye et al., 2004; Claus & Janssens, 1994; ter Heerdt,
2010). Het maaibeheer dient te gebeuren in de winterperiode (tussen begin november
en eind februari).
Riet heeft een belangrijke ecologische waarde en wordt dan ook zoveel mogelijk
behouden of verder ontwikkeld. Zo heeft riet een groot faunistisch belang. Overjarig riet
in het voorjaar is noodzakelijk voor de meeste broedvogels van rietlanden zoals kleine
karekiet, rietgors, rietzanger en bruine kiekendief. Tevens bieden rietstengels een
foerageer-, schuil- en overwinteringsplaats voor allerlei fauna. Vegetatierijke oeverzones
zijn belangrijk als foerageer- of paaigebied voor allerlei vissoorten (Mouton et al., 2012).
Rietvegetaties kennen dan ook een juridische bescherming, meer bepaald geldt hiervoor
een verbod van vegetatiewijziging via het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 en het
uitvoeringsbesluit van 3 juli 2009. Bovendien zorgt rietbegroeiing voor de bescherming
van oevers via het temperen van golven (afkomstig van wind of scheepvaart) of
stromingen (CUR, 1999) en via het vasthouden van de bodem via wortels of rizomen.

•

Maai-graasbeheer. Dit houdt in dat vegetaties begin juni worden gemaaid en het maaisel
afgevoerd en dat later in het groeiseizoen nabegrazing (runderen zijn het meest
aangewezen) gebeurd.

www.inbo.be
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Tabel 1. Voorgesteld maaibeheer voor de dijken van het Leopoldkanaal.
Prioritaire trajecten (zie verder onder 3.2) zijn grijs gemarkeerd.
Locatie
Isabellagemaal –
Notelaarsbrug

Notelaarsbrug –
Oesterputbrug

Oesterputbrug –
Stenenschuurbrug

Stenenschuurbrug –
Bellekensstraatbrug

Locatie

Linkeroever
2x maaien en afvoeren/jaar: begin juli & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

Rechteroever
2x maaien en afvoeren/jaar: begin juli & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

1x maaien en afvoeren/jaar: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien 6

1x maaien en afvoeren/jaar: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

1x maaien en afvoeren/jaar: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien

1x maaien en afvoeren/jaar: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

1x maaien en afvoeren/jaar: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien

1x maaien en afvoeren/jaar: half oktober
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien
Linkeroever

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien 7
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien
Rechteroever

6

Overig deel is moeilijk te beheren; dit geldt voor alle taluds aan de waterzijde op alle locaties

7

Het riet aan de oever en onderaan het talud wordt best gefaseerd gemaaid om de paar jaar, zie 3.1
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Bellekenssttraatbrug
– Watervlietbrug

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

Watervlietbrug –
Sint-Jansbrug

2x maaien en afvoeren/jaar: begin juli & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
(-begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien)

2x maaien en afvoeren/jaar: begin juli & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk: riet niet maaien
(-begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien)

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- landzijde over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- landzijde over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: begin juli & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
(- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien)

2x maaien en afvoeren/jaar: begin juli & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
(- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien)

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- landzijde over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- landzijde over de volledige breedte maaien

Zonnebrug –
Langewegbrug

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

Langewegbrug –
Uitmonding van
Eeklose Watergang

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien

Sint-Jansbrug –
Zonnebrug
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Locatie
Uitmonding van
Eeklose Watergang –
Moershoofdebrug

Linkeroever
2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

Rechteroever
2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien

Moershoofdebrug –
Oosthoekbrug

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien

Oosthoekbrug –
Strobrug

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
- begroeid jaagpad over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien

Strobrug –
Uitmonding van Ede

2x maaien en afvoeren/jaar: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: bovenste helft
- landzijde over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien (het is ons onduidelijk indien
DVW hier verantwoordelijk is voor het maaibeheer)

Uitmonding van Ede
– Leestjesbrug

- 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 soortenrijke graslanddijk met bomen: 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 maaien en afvoeren/jaar: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien
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Locatie
Leestjebrug –
Jacxsenbrug

Jacxsenbrug –
Molentjesbrug

Molentjesbrug –
Platheulebrug

www.inbo.be

Linkeroever
- 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 soortenrijke graslanddijk met bomen: 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 soortenrijke graslanddijk met bomen: 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 soortenrijke graslanddijk met bomen: 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

INBO.A.4071

Rechteroever
2x maaien en afvoeren/jaar: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien (het is ons onduidelijk indien
DVW hier verantwoordelijk is voor het maaibeheer)

2x maaien en afvoeren/jaar: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien (het is ons onduidelijk indien
DVW hier verantwoordelijk is voor het maaibeheer)
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Locatie
Platheulebrug –
Sifonbrug

Sifonbrug –
Oostkerkebrug

Oostkerkebrug –
Dudzelebrug

www.inbo.be

Linkeroever
- 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 soortenrijke graslanddijk met bomen: 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 soortenrijke graslanddijk met bomen: 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 soortenrijke graslanddijk met bomen: 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

INBO.A.4071

Rechteroever
2x maaien en afvoeren/jaar: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien (het is ons onduidelijk indien
DVW hier verantwoordelijk is voor het maaibeheer)

2x maaien en afvoeren/jaar: begin juni & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: begin juli & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien (het is ons onduidelijk indien
DVW hier verantwoordelijk is voor het maaibeheer)
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Locatie
Dudzelebrug – Brug
A11– Sasstraat

Sasstraat –
Spoorovergang

Spoorovergang –
Inkokering

www.inbo.be

Linkeroever
- 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 soortenrijke graslanddijk met bomen: 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 soortenrijke graslanddijk met bomen: 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 maaien en afvoeren/jaar: begin juni en half oktober of maaigraasbeheer

INBO.A.4071

Rechteroever
2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
- landzijde over de volledige breedte maaien

2x maaien en afvoeren/jaar: half mei & half oktober
- kruin waterzijde over de volledige breedte maaien
- talud waterzijde gedeeltelijk maaien: riet niet maaien
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Tabel 2 geeft de percentages ten opzichte van de totale lengte met verschillend voorgesteld
maaibeheer 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, de landzijde en de middendijk.
Maaibeheer

Kruin
waterzijde

Talud
waterzijde

Landzijde

half mei & half oktober

56

53

80

begin juni & half oktober

23

23

9

begin juli & half oktober

21

12

11

half oktober

Middendijk

12

beheer afhankelijk van streefbeeld

3.2

3

97

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
Leopoldkanaal (77 km) is uitgedrukt in percentages in tabel 3. Wanneer het budget voor het
beheer van de dijken beperkt zou worden, valt het aan te bevelen om het natuurvriendelijk
beheer prioritair voor deze trajecten (samen ca. 32 km) verder te zetten of in te stellen.

Tabel 3. De lengte van de prioritaire trajecten ten opzichte van de totale lengte aan dijken langs het
Leopoldkanaal (77 km).
Prioritair traject
%
Waterzijde aan de rechteroever tussen Stenenschuurbrug en de uitmonding van de Eeklose
Watergang

12

Water- en landzijde aan de rechteroever tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug

3

Water- en landzijde aan de rechteroever tussen Sasstraat en de spoorovergang

2

Middendijk tussen Leopoldkanaal en Afleidingskanaal van de Leie

25

Waterzijde aan de rechteroever tussen Stenenschuurbrug 8 en de
uitmonding van de Eeklose Watergang 9
De dijken van de waterzijde aan de rechteroever tussen Stenenschuurbrug en de uitmonding
van de Eeklose Watergang zijn soorten- en bloemrijk door het voorkomen van kenmerkende
soorten van glanshavergrasland zoals knoopkruid, margriet, kraailook en glad walstro en
typische soorten van een gras-kruidenmix (hp* 10) zoals Sint-Janskruid, smalle weegbree,
veldzuring, gewoon duizendblad, peen, rode klaver, kleine klaver en reukgras (Van
Kerckvoorde & Decleer, 2009; Van Kerckvoorde & De Geest, 2016). Lokaal groeien er
populaties van marjolein, viltig kruiskruid, rapunzelklokje en goudhaver duidend op een
kalkrijke variant van glanshavergrasland (6510_huk). Bovendien zijn de taluds aan de
8

Zie figuur 1

9

Zie figuur 1

10

code voor soortenrijk permanent cultuurgrasland op de Biologische waarderingskaart (BWK).
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waterzijde in dit traject zuid-geëxposeerd waardoor er grote ecologische potenties zijn (Van
Uytvanck et al., 2017). Tevens zijn er historische waarnemingen (2003) van bevertjes en
zeegroene zegge (Van Kerckvoorde & Decleer, 2009; kenmerkende soorten voor kalkrijke
graslanden). Langs de oever groeit een brede rietkraag (rbb 11 mr).

Water- en landzijde aan de rechteroever tussen Oostkerkebrug 12 en
Dudzelebrug 13
De water- en landzijde aan de rechteroever tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug kennen
hoge ecologische waarde. De dijken zijn er soorten- en bloemrijk vermits kenmerkende
soorten van glanshavergrasland zoals knoopkruid, margriet, aardaker en grote ratelaar en
typische soorten van een gras-kruidenmix (hp*) zoals scherpe boterbloem, smalle weegbree,
veldzuring, gewoon duizendblad en peen (Van Kerckvoorde & Decleer, 2009; Van
Kerckvoorde & De Geest, 2016) groeien.

Water- en landzijde aan de rechteroever tussen Sasstraat 14 en de
spoorovergang 15
De water- en landzijde aan de rechteroever tussen Sasstraat en de spoorovergang is een
prioritair traject omwille van het voorkomen van kenmerkende soorten van
glanshavergrasland zoals knoopkruid en margriet en typische soorten van een graskruidenmix (hp*) zoals scherpe boterbloem, smalle weegbree, veldzuring, gewoon
duizendblad, peen, rode klaver en reukgras (Van Kerckvoorde & Decleer, 2009; Van
Kerckvoorde & De Geest, 2016).

Middendijk tussen Leopoldkanaal en Afleidingskanaal van de Leie
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) 16 of een verarmd
grasland 17 (Van Kerckvoorde, 2016b). 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, 2016c).
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 soortenrijke

RBB of rbb is de afkorting van regionaal belangrijk biotoop. Vegetaties of levensgemeenschappen van planten en
dieren die niet beschermd zijn door de Habitatrichtlijn, maar die omwille van hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel een
bescherming genieten, onder meer via de regelgeving rond het verbod op of de vergunningsplicht voor
vegetatiewijziging. Voorbeelden zijn dottergraslanden, gagelstruwelen en rietvelden.

11

12

Zie figuur 1

13

Zie figuur 1

14

Zie figuur 1

15

Zie figuur 1

16

R2: verruigd grasland volgens Van Uytvanck et al. (2017)

graslandfase 1: grassenmix en graslandfase 2: dominant stadium wat overeenkomt met het witte klaver-Engels
raaigras bermtype en het dolle kervel-ijle dravik bermtype
17
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graslanddijk met bomen zijn. Het maaibeheer (maairegime en -periode) is afhankelijk van
het gekozen streefbeeld.

3.3

Aandachtspunten bij uitvoeren van het maaibeheer

In november 2020 is er vastgesteld dat op het grootste deel van het talud aan de waterzijde
te Zonnebrug (Sint-Laureins) het maaisel niet volledig was weggehaald. Bovendien was er te
diep gemaaid waardoor de vegetatie was vernield met kale bodem als gevolg. Hierdoor
worden pioniersvegetaties (o.a. met distelsoorten) gestimuleerd en wordt de ontwikkeling
van permanent grasland verhinderd. Op de kruin en de bovenste meter van het talud aan
waterzijde was er geen resterend maaisel zichtbaar en was de vegetatie niet vernield. Een
gebiedsdekkende screening naar de uitvoering van het maaibeheer is niet verricht en valt
buiten de opdracht. In onderliggende tekst worden aandachtspunten en goede-praktijkmaatregelen voor maaibeheer gegeven.

3.3.1 Weghalen van het maaisel
Het zorgvuldig verwijderen van het maaisel is cruciaal en essentieel bij een ecologisch
maaibeheer. Het opvolgen van de correcte uitvoering van het maaibeheer verdient absolute
prioriteit. Wanneer de aannemer het maaisel niet voldoende weghaalt dient dit te worden
aangegeven en alsnog te worden opgeruimd. Immers, zelfs een korte periode waarbij het
maaisel onvoldoende wordt verwijderd kan de inspanning van vele jaren correct uitgevoerd
ecologisch bermbeheer, volledig teniet doen (Sykora et al., 1993).
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.
Onrechtstreeks heeft niet-verwijderd maaisel een nutriënten-aanrijkend effect op de bodem
omdat de voedingsstoffen van dit maaisel niet worden 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
stikstofdepositie 18) dewelke ook niet worden afgevoerd. Het maaisel zal afbreken waardoor
de voedingsstoffen terug worden vrijgegeven aan de bodem. Het terug vrijstellen van
voedingsstoffen uit maaisel is bovendien een snel verlopend proces. Schaffers et al. (1998)
bepaalden de vrijstelling van stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) in maaisel van onder
andere glanshavergraslanden. Uit hun onderzoek bleek dat na één week reeds 29,0 % van
de K-fractie, 22,9 % van de P-fractie en 11,2 % van de N-fractie was uitgeloogd. Na twee
weken was de uitgeloogde K-, 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 week na
het maaien te verwijderen (Schaffers et al., 1998; Sýkora et al., 2002). Het Bermbesluit stelt
dat het maaisel binnen de tien dagen moet worden verwijderd. Door nutriëntenafvoer is

18

https://www.milieurapport.be/milieuthemas/vermesting-verzuring/vermesting/stikstofdepositie
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maaibeheer geschikt als omvormingsbeheer van een verarmd 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.
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 wordt de vegetatie in één snede
afgemaaid en verkleint het maaisel niet (LNE, 2011; Leo & Spijker, 1994; Zwaenepoel,
1998). Tevens is er een minder grote negatieve invloed op vegetatiebewonende
ongewervelden bij het aanwenden van dergelijke toestellen in vergelijking met klepelmaaiers
(Humbert et al., 2009).
Het maaisel kan worden weggehaald door maai-opzuigcombinaties aan te wenden, waarbij in
één werkgang wordt gemaaid en het maaisel direct wordt afgevoerd. Echter, het wegzuigen
van plantenzaden en fauna is ecologisch nadelig (zie ook 3.3.1). Tevens kennen klepelmaaiopzuigcombinaties, zoals klepelmaaiers zonder opzuiging, een aanzienlijke impact op
vegetatiebewonende ongewervelden (Humbert et al., 2009; Wallis de Vries, 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 door te diep maaien de graszode volledig worden vernield en kan een kale bodem
ontstaan. Hierdoor wordt op die plaatsen de ontwikkeling van een pioniersvegetatie
gestimuleerd en kan permanent grasland niet of moeilijker ontwikkelen. De maaihoogte
hoger (dan 5-10 cm) 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 Leopoldkanaal tijdens de groeiseizoen van 2016 een
inventarisatie van de zeer invasieve exoten (Van Kerckvoorde & De Geest, 2016). Zeer
invasieve plantensoorten zijn soorten met een hoge ecologische impactscore (code A1, A2 of
A3) volgens het ISEIA-protocol 19. Ondertussen is de inventarisatie vier jaar geleden verricht
19
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waardoor er mogelijk bijkomende locaties van invasieve exoten zijn of waardoor de
oppervlakte van populaties sterk kan veranderd zijn.
Er groeien drie invasieve exoten langs het Leopoldkanaal: Japanse duizendknoop,
reuzenbalsemien en reuzenberenklauw (zie kaart 3). Japanse duizendknoop is aangetroffen
op een vijftal locaties. Een grote populatie groeit op de rechteroever zo’n 450 m
stroomopwaarts de spoorwegovergang. Zowel reuzenbalsemien als reuzenberenklauw zijn
langs het Leopoldkanaal aangetroffen elk op één (afzonderlijke) locatie.
Hoe minder een populatie invasieve duizendknoop wordt verstoord, hoe minder
ondergrondse uitlopers worden gevormd en, bijgevolg, hoe trager de laterale uitbreiding
verloopt. Bovendien is er hierdoor ook geen risico op verspreiding van wortelstokdelen of
stengeldelen. 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.
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 (Thoonen & Willems, 2018).
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).
Reuzenbalsemien is een éénjarige plant die verwijderd kan worden door hem vóór de
zaadzetting te maaien of uit te trekken. Maaien en uittrekken vormen zeer effectieve
methoden omdat de zaden niet lang kiemkrachtig blijven. Mits voldoende nazorg kan de
soort na één jaar nagenoeg volledig worden uitgeroeid (ANB, 2014).
Om verdere verspreiding van reuzenberenklauw te voorkomen is het verhinderen van
zaadzetting, door de bloemschermen tijdig te verwijderen, noodzakelijk. Om de planten uit
te putten kan er worden geopteerd om de wortels op zo’n 10 cm diepte te doorsnijden via
een spade. Dit wordt best verricht in het vroege voorjaar en herhaald in de zomer (Nielsen et
al., 2005). Het uitspitten van de planten met wortel en al kan ook een maatregel vormen. Dit
zijn vrij arbeidsintensieve methodes en kunnen dus alleen worden toegepast bij kleine
populaties. Grote populaties kunnen worden bestreden door een maaibeheer met een
frequentie van 2-3x maaien per groeiseizoen. Het maaibeheer verhindert zaadvorming en de
opslag van voedingsstoffen in de wortel. Het maaibeheer dient verschillende jaren na elkaar
te gebeuren (Nielsen et al., 2005). Begrazing blijkt ook een efficiënte beheervorm te zijn.
Zoals bij een maaibeheer worden de bovengrondse delen van de plant weggehaald zodat er
geen voedingsstoffen geraken naar de wortels (Nielsen et al., 2005).
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Conclusies
In dit advies wordt een voorstel van maairegime en –periode aangereikt voor de dijken van
het Leopoldkanaal. Bij de afweging van het maaibeheer zijn, naast ecologische aspecten, ook
praktische aspecten betrokken.
Het financieel-ecologisch streefbeeld voor weinig beschaduwde dijken zijn soortenrijke
graslandvegetaties omwille van erosiebestendigheid, ecologisch waarde en budgettaire
redenen. Veelal wordt voor deze dijken 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 smalle taluds aan de waterzijde wordt een maaibeurt half
oktober (een maaibeurt per jaar) voorgesteld. Riet op het talud of nabij de oevers wordt niet
gemaaid tijdens de reguliere maaibeurt. Gefaseerd wintermaaien om de twee tot vijf jaar is
wenselijk voor het behoud van riet.
Op dijken met een sterke beschaduwing als gevolg van laanaanplantingen die bestaat 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
maai-graasbeheer wenselijk. Een soortenrijke graslanddijk met bomen 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-,
beleids-, en natuurdeskundigen.
Het zorgvuldig verwijderen van het maaisel is cruciaal en essentieel bij een ecologisch
maaibeheer. Het opvolgen van de correcte uitvoering van het maaibeheer verdient absolute
prioriteit. Het maaisel blijft best een paar 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 aandachtspunten en goede-praktijk-maatregelen voor de
uitvoering van het maaibeheer verstrekt. Tevens wordt advies gegeven over de aanwezige
zeer invasieve exoten.
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Kaart 1. Situering van het Leopoldkanaal.
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Kaart 2. Voorstel van maaibeheer voor dijken langs het Leopoldkanaal.
De lijn dichts bij het Leopoldkanaal duidt op het talud aan de waterzijde
De lijn verst van het Leopoldkanaal duidt op de landzijde
De tussenliggende lijn duidt op de kruin van de waterzijde
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Kaart 3. Groeiplaatsen van zeer invasieve exoten langs het Leopoldkanaal.
Bron: Van Kerckvoorde & De Geest (2016)
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