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1. Algemene kenmerken
Het Zeekraalverbond is een uiterst soortenarme pioniersvegetatie op zilte standplaatsen. Als pioniersvegetatie kan een plaatsje binnen een studie van graslanden verbazen: Zeekraalvegetaties worden klassiek als pioniersvegetaties (Zeekraal-klasse, TheroSalicornietea) behandeld en niet als graslanden. Binnendijks komen deze vegetaties echter
vaak in mozaïek voor met graslandvegetaties, onder invloed van runderbegrazing, waarbij
de trapgaten een zeer divers micro-milieu creëren. In meer zuivere vorm, vooral langs kreekranden, verschillen de binnendijkse vegetaties amper van de buitendijkse, zij het dat systematici na veel geredetwist momenteel tot de conclusie gekomen zijn dat de binnendijkse
Zeekraalsoort een andere zou zijn dan de buitendijkse. In de Belgische flora (Lambinon et al.
1998) wordt deze nog steeds niet met een eigen Nederlandse naam bedacht. In Nederland is
de benaming Kortarige zeekraal recent ingevoerd. De wetenschappelijke naam luidt Salicornia
europaea en het is handig om ook de synoniemen te kennen om uit het kluwen van internationale verwarring wijs te worden. De benaming Salicornia brachystachya sluit aan bij de
Nederlandse benaming en is bovendien naamgevend geweest voor de associatiebenaming.
Verder slaan ook de benamingen S. stricta en S. herbacea subsp. brachystachya op hetzelfde
ding. Binnendijkse Zeekraalvegetaties komen zowel in de oudst ingedijkte als in de recentere
polders voor, maar in de eerste twee blijven de begroeiingen beperkt tot zeer smalle linten en
kleine vlekken in contact met andere zilte begroeiingen. Alleen langs sommige recent ingedijkte
kreken komen nog uitgebreidere vegetaties voor.
BWK : De aanduiding Da slaat op alle zilte vegetaties van slikken, schorren en binnendijkse
zilte graslanden. Binnendijks is de aanduiding Da op de eerste plaats zeer uitzonderlijk.
Meestal wordt Da gebruikt in combinatie met Hpr, bijvoorbeeld Hpr* + Da + Mr of iets dergelijks.
Corine :
15 Salt marshes, salt steppes and gypsum scrubs
15.11 Thero-Salicornietalia
De verdere indeling van 15.11 kampt met dezelfde taxonomische en syntaxonomische moeilijkheden, als hierboven reeds vermeld bij de soorten.
2. Diagnostische soorten
Klein schorrekruid (Suaeda maritima) is de enige Klasse-, Orde- en Verbondskensoort. Ze
is bovendien transgrediërend voor een associatie, die echter niet binnendijks voorkomt in
Vlaanderen.
Kortarige zeekraal (Salicornia europaea) is kensoort van de Associatie van Kortarige zeekraal.

Foto 1: Zeekraal (aspectbepalend) en Klein schorrekruid (grijsgroene plant midden foto) langs
de Dievegatkreek te Knokke-Heist. Dit is de belangrijkste binnendijkse vertegenwoordiger van
dit verbond.
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3. Flora en vegetatie
3.1 Het Zeekraalverbond (Thero-Salicornion Braun-Blanquet 1933 em. Tüxen et
Oberdorfer 1958)

Zoals reeds hierboven opgegeven is er slechts één kensoort, namelijk Klein schorrekruid.
Klein schorrekruid is binnendijks een zeer zeldzame plant, die alleen op de minst ontzilte
plaatsen standhoudt. In praktijk betekent dat vooral de recentst ingedijkte polders en daarnaast de oudere waar zilte kwel vanuit een belendend kanaal het zoutgehalte op peil houdt
(Boudewijnkanaal) of de zilte kwel vanuit de ondergrond zeer sterk aanwezig is (Uitkerkse polders). Het gaat hier ook nooit om een aspectbepalende bedekking, maar om hoogstens enkele
planten Klein schorrekruid tussen de dominante Zeekraal. Praktisch gezien worden deze vegetatie herkend aan de dominantie van Kortarige zeekraal.
In haar zuiverste vorm bestaat deze vegetatie amper uit meer soorten dan Zeekraal en wat
Schorrekruid. In de meeste gevallen echter is er een mozaïek waarneembaar met omgevende
vegetaties van de Zeeaster-klasse, de Riet-klasse of het Zilverschoonverbond. Behaarde boterbloem, Blaartrekkende boterbloem, Blauw kweldergras, Dunstaart, Engels raaigras, Fioringras,
Geknikte vossestaart, Gerande schijnspurrie, Gewoon kweldergras, Greppelrus, Melkkruid,
Moeraszoutgras, Riet, Rood zwenkgras, Rode ganzevoet, Schorrezoutgras, Spiesmelde,
Stomp kweldergras, Veldgerst, Zeeaster, Zeebies, Zilte rus en Zilte schijnspurie kunnen dan in
meer of mindere mate de Zeekraalvegetatie binnendringen. Vooral wanneer koeien een uitgesproken trapgatenpatroon hebben doen ontstaan is de mix van deze vegetaties zeer uitgesproken.
3.2 Onderverdeling
3.2.1 Associaties
Lebrun et al. (1949) geven in het eerste Belgische overzicht van plantengemeenschappen
slechts één associatie op (Ass. à Salicornia europaea et Spartina stricta of SalicornietoSpartinetum Br.-Bl. Et De Leeuw) en vermijden daarmee nog de later volgende taxonomische
discussies. Historische overzichten van andere literatuur hebben niet zoveel zin, omdat ze een
helse taxonomische discussie betekenen, over een vegetatie die overigens zeer soortenarm is
en weinig variatie vertoont. De actuele inzichten van de Belgische flora (Lambinon et al. 1998)
en de huidige vegetatiekundige indeling in de Vegetatie van Nederland lijken met elkaar in
overeenstemming, waardoor we meteen naar deze indeling overstappen.
Binnen het verbond worden door Schaminée et al. (1998) momenteel drie associaties onderscheiden, waarvan de Associatie van Langarige zeekraal en de Schorrekruid-associatie alleen
buitendijks voorkomen. Er rest binnendijks dus slechts de Associatie van Kortarige zeekraal
(Salicornietum brachystachyae Christiansen 1995), met Kortarige zeekraal als enig kentaxon
en Zilte schijnspurrie (Spergularia marina) als zwak differentiërende soort ten opzichte van
de twee andere associaties. Dat is tenminste de situatie voor Vlaanderen, want de Belgische
flora maakt nog melding van een andere Zeekraalsoort (S. emerici var. vicensis) voor OostLotharingen (omgeving van Château-Salins).
3.2.2 Romp- en derivaatgemeenschappen
Bij dergelijke zeer soortenarme begroeiingen worden in de regel geen romp- en derivaatgemeenschappen onderscheiden.
3.3 Mossen
In deze vegetatie komen geen mossen voor.
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3.4 Fungi
Er zijn geen fungi van deze vegetatie bekend.
4. Fauna
- Zoogdieren
Dit biotoop is te klein om specifieke zoogdieren te herbergen. Door de frequente overstroming
is het ook geen geschikt biotoop voor kleinere zoogdieren die ondergronds voorkomen. De
enige min of meer relevante en spectaculaire zoogdiermelding voor dit biotoop is het voorkomen van otter in Westkapelle (Knokke-Heist) tot 1983, meer bepaald in de Hazegatkreek, de
Dievegatkreek en de Vrede.
In beweid binnendijks terrein begrazen koeien de Zeekraal.
- Vogels
Voor vogels is dit biotoop weliswaar te nat als broedbiotoop, maar het is een uitgelezen foerageerterrein voor soorten die in de net iets hoger gelegen zilte graslanden of nabijgelegen
rietkraagjes broeden (Tureluur, Kluut, Rietgors) alsook voor tal van andere steltlopers. Ook
soorten als Bergeend (Tadorna tadorna), die in de duinen broeden, komen tot hier afgezakt om
te foerageren. Eenden eten graag de jonge kiemplanten van Zeekraal. De zaden van Zeekraal
worden ook gegeten door vinken, gorzen en leeuweriken. In de winter is dit biotoop ook prima
foerageergebied voor ganzen.
- Reptielen en amfibieën
Voor deze diergroep is dit brakke biotoop geen geschikt leefgebied.
- Vlinders
Hoewel in het algemeen geen geschikt biotoop voor dagvlinders konden wij op de slikkige
bodem tussen de Zeekraal meer dan eens Argusvlinder waarnemen.
- Loopkevers
Binnendijkse zilte terreinen zijn in Vlaanderen amper bemonsterd op deze diergroep, ondanks
het feit dat buitendijkse slikken en schorren een groot aantal specifieke loopkevers tellen (cf.
o.a. Desender et al. 1998). We verwijzen naar wat we vermeldden bij het Zilverschoonverbond
over deze groep.
- Spinnen
Dezelfde opmerking als bij loopkevers is ook voor spinnen geldig.
- Mollusken
Het substraat van deze plantengemeenschap is nog zeer rijk aan de schelpen van Kokkels en
andere weekdieren afgezet, voor de indijking. Wat levende mollusken betreft is dit biotoop niet
rijk aan soorten, maar wat er zit is wél vaak specifiek. De belangrijkste bronnen voor dit biotoop zijn Dumoulin (1989) en Dumoulin (1990). Belangrijkste problemen bij de interpretatie zijn
dat het vegetatietype niet altijd eenvoudig af te leiden is uit de beschrijving, hoewel het toch
ook vaak expliciet gemeld wordt en dat er toch vooral ook buitendijkse plaatsen bemonsterd
zijn. We geven daarom een opsomming van alle Belgische soorten van brak milieu, met zo
goed mogelijke relevantie voor het hier besproken vegetatietype.
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Wadslakje (Hydrobia ulvae): vooral buitendijks op slikken, maar ook binnendijks in zout- tot
brakwatergebieden, tussen een vegetatie van Zeekraal of Schorrekruid. Vaak 50.000 ex. per
vierkante meter. Wadslakjes worden onder meer door Bergeenden gegeten.
Opgezwollen drijfhorentje (Hydrobia ventrosa): echte brakwaterbewoner; bij ons uitsluitend in
stilstaande binnendijkse watergebieden. Een rijke vindplaats is de brakwaterkreek het Dievegat
in de Zwinstreek, waar de soort massaal aanwezig is op week slib en op harde voorwerpen
in het water. Zo te lezen komt deze soort dus waarschijnlijk vooral nog net wat lager dan de
Zeekraalvegetaties voor. Verder ook aangetroffen in de Nieuwe Watergang in de Zwinpolders.
Ook aanwezig in de Jezuietenvaart te Knokke-Heist.
Brakwaterhorentje (Potamopyrgus antipodarum, synoniem P. jenkinski): in brak én zoet water.
In Europa geïntroduceerde soort. Waargenomen in de Nieuwe Watergang en de Jezuitenvaart
te Knokke, in oude kleiputten in de Willem-Leopoldpolder te Knokke-Heist. Vooral in het
water. Klimt graag op de vegetatie, maar dit zijn vermoedelijk vooral waterplanten eerder dan
Zeekraal. Eén keer wordt het groenwier Ulva vermeld.
Gray’s kustslak (Assiminea grayana): typische bewoner van de rijpe schorre, onder vegetatievan het Puccinellietum maritimae. Tot 40.000 exemplaren per vierkante meter. In meer uitzonderlijke gevallen wordt de soort ook in binnendijkse brakwaterkreken gevonden. De dieren
leven niet graag onder water en zijn geneigd op het droge te kruipen. In de IJzermonding werd
de soort aangetroffen tussen Zeekraal. De enige binnendijkse waarneming is van een kreek
restant in de Potpolder te Lillo afkomstig.
Kwelderslak (Alderia modesta): bewoner van de laagste en meest vochtige delen van de
schorre. Onafscheidelijk geassocieerd met Vaucheria, met wiens celsap de kwelderslak zich
voedt. Verder ook op Zostera, Enteromorpha en Chaetomorpha. Gemiddeld 60 maar tot 3100
individuen per vierkante meter. Eveneens bekend uit binnenlandse brakwaterkreken.
Schorreslakje (Limapontia depressa): zoals de naam het aangeeft een schorrebewoner. Leeft
op Vaucheria, Rhizoclonium, Cladophora. Vertoeft in belangrijke mate op stevig, maar vochtig
slibsubstraat. 1-17 exemplaren per vierkante meter. Bekend van de spuikom van Oostende, het
Galgeschoor, het Zwin en Doel.
Gewoon muizeoortje (Ovatella myosotis): rijpe schorrebewoner. Obionetum portulacoides en
Puccinellietum maritimae. Op hard kleisubstraat dat matig vochtig tot droog is. Tot 2500 exemplaren per vierkante meter. IJzermonding, Zwin, Noordede en Westerschelde.
Wit muizeoortje (Leucophytia bidentata): brak water en getijdezone van marien. Vaak onder
stenen in de schorre, waar barstjes en spleten voor de verluchting kunnen zorgen. Zo’n 25
exemplaren per vierkante meter. Waarnemingen van dode exemplaren te Heist, de Spuikom
van Oostende, het Zwin (onder Halimione portulacoides).
Brakwaterkokkel (Cerastoderma glaucum): bij voorkeur binnendijks. Week slib, zandig slib tot
zand. Jonge exemplaren klimmen op macrofyten. Waarnemingen te Nieuwpoort, Raversijde,
Oostende, spuikom van Oostende, sloot rond het Fort Halve maan te Oostende, schorre van
het Zwin, Dievegat te Knokke, opgespoten terrein te Dudzele en achterhaven van Zeebrugge.
Samenvattend kunnen we besluiten dat Wadslakje, Brakwaterkokkel en Gray’s slak met zekerheid ook relevante soorten zijn voor het binnendijkse Thero-Salicornion en dat Kwelderslak,
Schorreslakje en Wit Muizeoortje een behoorlijke kans maken er vroeg of laat ontdekt te worden.
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5. Milieukarakteristieken
Deze vegetatie wordt binnendijks vooral aangetroffen langs kreken, in uitgeveende of uitgebrikte percelen en in weiden langs kanalen met zilte kwel. Ook bij natuurinrichtingsprojecten, waarbij afgravingen plaatsvinden kan de vegetatie vrij snel opnieuw ontstaan, daar vogels goede
verbreiders zijn van de zaden via slijk aan de poten of wellicht ook endozoöchoor. Er worden
sterk fluctuerende chloorgehaltes gemeld in de literatuur (0 tot 70 g Cl-/l). De bodem is quasi
volledig anaëroob en zwart door ophoping van ijzersulfide.
De min of meer algemeen aangenomen verzilting van de polders zou de valse illusie kunnen
wekken dat de ruimte voor Zeekraal-biotopen toeneemt. In werkelijkheid is de literatuur die
de verzilting in de Vlaamse polders aantoont vrij beperkt (cf. o.a. De Breuck & De Moor 1972,
Vanderhenst, S. 1980, De Breuck et al. 1984) en lijkt ze vooral een kwestie van het zeer lokaal
zilter worden van uitgediepte sloten met meestal zeer steile oevers, en niet van hele percelen.
Ook worden nog steeds de overstromingen van de tweede wereldoorlog en de invloed van
kanalen als het Boudewijnkanaal aangehaald, maar dit zijn lokale toestanden of inmiddels
historische gebeurtenissen. Negatieve effecten op landbouwgewassen door zout betekenen
ook nog niet noodzakelijk een voldoende zoutgehalte voor natuurwinst. Op sommige plaatsen
wordt zelfs eerder een verzoeting van de polder vermoed (cf. Zwaenepoel 2002). Een toename
van geschikte milieu-omstandigheden voor Zeekraalvegetaties door verziltende polders is dus
wellicht een illusie.

Foto 2: Het zilter worden van poldersloten door uitdieping is onvoldoende om nieuw biotoop te creëren voor Zeekraalvegetaties. Er is een zeer geleidelijk hellend substraat nodig
(Dievegatkreek Knokke-Heist).
8
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6. Ontstaan, successie en beheer
6.1 Ontstaan
Als de taxonomie van de Zeekraalsoorten inmiddels betrouwbaar mag worden geacht, dan zijn
de binnendijkse Zeekraalvegetaties niet zomaar relicten van de vegetatie van voor de indijking, want daarin heeft de Kortarige zeekraal slechts een minderheidsaandeel ten opzichte
van de Langarige. Wél kan dit minderheidsaandeel uitgegroeid zijn tot de dominante soort en
is de Langarige zeekraal verdwenen. Met andere woorden de ouderdom van de vegetatie is
maximaal de leeftijd van de inpoldering. In veel gevallen is de vegetatie manifest jonger, meer
bepaald teruggaand op de uitvening en uitbrikking van percelen, die vanaf de elfde-twaalfde
eeuw begon en voortduurde tot de negentiende eeuw. Ook in afgravingen van de laatste eeuw
wordt kolonisatie van Zeekraal vastgesteld.
6.2 Successie
De indringing van soorten zoals hierboven reeds geschetst geeft aan in welke richting
Zeekraalvegetaties kunnen evolueren. Bij wegvallen van begrazing ontstaat in veel gevallen
zeer snel een rietvegetatie. Onder begrazing is het in eerste instantie de hoogte van het terrein die bepaalt of de Associatie van Kortarige zeekraal voorkomt dan wel vegetaties uit de
Zeeaster-klasse, waarvan zowel de Associatie van Gewoon kweldergras, de Associatie van
Stomp kweldergras, de Associatie van Blauw kweldergras, de Associatie van Bleek kweldergras als de Associatie van Zilte rus voor in aanmerking komen. Onder invloed van ontzilting
kunnen verder gemeenschappen van het Zilverschoonverbond, vooral de Associatie van
Moeraszoutgras en Fioringras in de plaats komen. Daarnaast komen ook nog verschillende
rompgemeenschappen in aanmerking.
6.3. Beheer
6.3.1 Uitwendig beheer
Vegetaties van dit type met enige omvang zijn recent quasi allemaal in de habitatrichtlijngebieden opgenomen (Anselin et al. 2000). Code 1310 in bijlage I van de Habitatrichtlijn staat voor
‘Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten’. Dit habitat werd binnendijks afgebakend in Gebied 2: Poldergraslanden. Er
vallen vooral West-Vlaamse zilte graslanden onder in Zandvoorde, Uitkerke, Stalhille, Dudzele,
Knokke, Lapscheure, Hoeke, Damme, Blankenberge en Lissewege. In Oost-Vlaanderen
werd in de aanpassing van 2000 ook wat gebied toegevoegd uit het Oost-Vlaams krekengebied. Belangrijk is dat er in 2000, omwille van politieke keuzes in verband met de haven van
Zeebrugge, geen aanpassing gebeurde in de achterhaven van Zeebrugge, waardoor enkele
zeer waardevolle percelen dreigen een bescherming te ontlopen.
Zilte graslanden (Hpr* + Da en Hpr + Da) zijn als ‘historisch permanent grasland’ (hpg) natuurvergunningsplichtig. In groengebied, parkgebied, buffergebied en bosgebied is er een verbod
tot omzetting. In vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden van ecologisch belang en met bijzondere waarde zijn ze vergunningsplichtig. In vogelrichtlijngebied,
Ramsargebied en habitatrichtlijngebied geldt eveneens de vergunningsplicht. In de niet-integrale vogelrichtlijngebieden geldt de vergunningsplicht alleen daar waar hpg’s aangeduid zijn
als habitat. In het poldercomplex is zilt grasland niet expliciet vermeld als habitat, maar ‘poldergrasland en hun microreliëf’ wél, waardoor quasi alle zilte graslanden wel degelijk ook habitat
zijn.
De Da-aanduiding op de Biologische waarderingskaart heeft zijn implicaties op het mestdecreet (Paelinckx & Kuijken 1999).
Hoewel een prioritair habitat voor aankoop door natuurverenigingen liggen nog steeds heel wat
vegetaties van dit type in het landbouwareaal, zonder dat ze een natuurreservaatsstatus kregen. Kerkhove (1996) schetst een beeld van de houding van landbouwers tegenover natuurbeheer in dergelijke gebieden. Er kan uit afgeleid worden dat het animo, bij gebrek aan stevige
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financiële compensaties, niet erg groot is en de kwaliteit van het beheer twijfelachtig duurzaam.
Momenteel is er een drukke discussie over het al dan niet opportuun zijn van een polderdecreet, met gelijkenissen aan het duinendecreet (cf. o.a. Bossu 2000). Hierop wordt vanuit
natuurbehoudshoek met gemengd enthousiasme op gereageerd. Waarschijnlijk is er een overwicht aan pro-stemmen. Vooral vanuit juridische hoek echter zijn er bezwaren (Van Hoorick,
mondelinge mededeling, Van Hoorick 1999). Eén natuurdecreet, met alle relevante wetgeving
daarin, wordt nuttiger geacht dan een veelheid aan wetten en wetjes, waar alleen nog doorwinterde juristen hun weg in vinden.
Het plukken van Zeekraal voor commerciële culinaire doeleinden is aan banden gelegd door
een wettelijke bescherming van de plant.
In 2000 werd een onderzoek naar de haalbaarheid van een natuurinrichtingsproject in de
Uitkerkse polders gestart (VLM 2000). Daarin krijgen zilte vegetaties ruime aandacht.
6.3.2 Inwendig beheer
Begrazing in combinatie met nulbemesting zijn de belangrijkste beheersmaatregelen voor dit
type vegetatie. Het afwegen van een gepaste dichtheid aan vee en het goede moment van
inscharing is nogal belangrijk om het biotoop voldoende open te houden. De MAP-nomering
van twee grootvee-eenheden per hectare wordt in de praktijk weinig exact gevolgd, omdat dit
biotoop te nat is om er vee te laten overwinteren. Bij seizoensbegrazing schaart men dan meer
dieren in, maar door de afhankelijkheid van landbouwers is dit aantal vaak veeleer door landbouwbelangen dan door natuurbeheersoverwegingen ingegeven.
7. Voorkomen en verspreiding
Dit vegetatietype is binnendijks met opnames of beschrijvingen gedocumenteerd van:
- West-Vlaanderen: de Schorrewei van het Paddegat te Ettelgem-Oudenburg, de
Uitkerkse polders, Monnickenwerve te Lissewege, de achterhaven van Zeebrugge, de
Dievegatkreek te Knokke, de Gouvernementsweide te Westkapelle Knokke, de
Willem-Leopoldpolder te Knokke-Heist, Blauwe Sluis te Bredene .
- Oost-Vlaanderen: de Rode Geul te Assenede, de Kapelpolderkreek te Boekhoute.

Kaart 1 geeft de verspreiding weer van de Associatie van Kortarige zeekraal, op basis van
beschikbare vegetatie-opnames in Vlavedat.
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8. Waarde
8.1 Biodiversiteit
Dit vegetatietype is uiterst soortenarm en ook de er in voorkomende fauna-elementen zijn
gering in aantal soorten. Een grotere soortenrijkdom in het type wijst op een indringing van
andere vegetatietypes.
8.2 Spontaneïteit
Dit type heeft menselijke invloed ondergaan, enerzijds door de indijking van poldergebieden,
anderzijds door de inscharing van vee, noodzakelijk voor het voortbestaan van het type. Verder
hebben secundair ook uitvening, uitbrikking en het graven van kanalen in open contact met
zeewater de huidige verspreiding vastgelegd. De directe invloed op de vegetatie is overigens
beperkt.
8.3 Historiciteit
Zoals reeds bij het ontstaan geschetst kunnen de oudste vertegenwoordigers van het type vele
eeuwen (zo’n 800 jaar) oud zijn, maar kan het type ook vrij snel geschikte milieus koloniseren.
8.4 Zeldzaamheid
Dit type neemt een uiterst geringe oppervlakte in, in de grootte-orde van een hectare ongeveer.
De populatie Klein schorrekruid bestaat hoogstens uit enkele tientallen planten. De populatie
Kortarige zeekraal bestaat toch uit enkele tienduizenden planten, waarvan de meerderheid in
de Dievegatkreek te Knokke en de achterhaven van Zeebrugge staan.

Foto 3: In de achterhaven van Zeebrugge komt Zeekraal vooral voor in mozaïek met zilte graslanden, onder invloed van koeienbegrazing.
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8.5 Kwetsbaarheid
8.5.1 Algemeen
Een van de belangrijkste oppervlaktes van dit biotoop wordt rechtstreeks bedreigd door havenuitbreiding van de achterhaven van Zeebrugge.
Het plukken van Zeekraal voor culinaire doeleinden is aan banden gelegd door een wettelijke
bescherming van de plant.
8.5. 2 Rode lijst
Hogere planten
Potentieel bedreigd: Klein schorrekruid, Kortarige zeekraal
8.6 Vervangbaarheid
De vervangbaarheid van dit biotoop is eerder praktisch gelimiteerd dan principieel. Afgraven
van poldergrasland tot op een zilt niveau is in principe mogelijk en vogels zijn vermoedelijk
goede verspreiders van Zeekraal. In praktijk kampen we met een reeks problemen als het
gevecht om de open ruimte tussen landbouw, havenuitbreiding, industrie, recreatievoorzieningen, … en natuurbehoud in de polders. Verder zijn ook heel wat droge, niet zilte poldergraslanden belangrijke cultuurhistorische relicten, al dan niet beschermd als landschap. Deze kunnen
in veel gevallen zelfs nog meer aanspraak maken op de titel historisch permanent grasland,
dan hun zilte tegenhangers, die vaak uitgebrikt of uitgeveend zijn en dus recenter.
8.7 Ontwikkelingsduur
In de nabijheid van zilte vegetaties kan een Zeekraalvegetatie zeer snel gerealiseerd worden.
Natuurontwikkelingsprojecten als de Schorrewei te Ettelgem bewijzen dat op enkele jaren tijd
volwaardige vertegenwoordigers kunnen gecreëerd worden. Bij afwezigheid van zilte vegetatie
in de buurt speelt uiteraard de factor toeval mee. Hier is de frequentie van bezoekende vogels
belangrijk. Vermoedelijk is vooral exozoöchorie belangrijk, met name via slijk aan de poten van
ganzen en eenden, maar ook endozoöchorie zal wel meespelen.
9. Lacunes in de kennis
Door de eenvoud van dit type vegetaties en het beperkte aantal onderzoekers van binnendijkse zilte graslanden zijn er zeer weinig opnames gemaakt van dit type vegetaties. Het aantal
opnames van de belangrijkste soorten bedraagt: Zeekraal (zonder soortsspecifiëring) 107,
Klein schorrekruid 130, waarbij men moet bedenken dat de meeste opnames op buitendijkse
gebieden slaan. Het aantal opnames van binnendijkse vegetaties met Zeekraal is beperkt tot
ongeveer 25, dat van vegetaties met Klein schorrekruid tot minder dan 10.
Faunistisch is er een nog veel groter gebrek aan gegevens. Behalve wat betreft vogeltellingen
en enkele molluskenwaarnemingen is er een ongelooflijke desinteresse voor dit nochtans zeer
uitzonderlijke biotoop.
10. Literatuur en herkomst vegetatie-opnamen
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1. Algemene kenmerken
Het Gewoon kweldergras-verbond is een uiterst soortenarme pioniersvegetatie op zilte
standplaatsen. Ze wordt gedomineerd door de naamgevende soort. Het is in de eerste plaats
een vegetatie van buitendijkse gebieden (lage schorren) die slechts sporadisch binnendijks
aangetroffen wordt en dan meerbepaald nog uitsluitend in de Zwinpolders of de Historische
Polders van Oostende.

Foto 4: De omgeving van de Dievegatkreek en Fort Isabella te Knokke-Heist zijn de laatste
binnendijkse groeiplaatsen van het Gewoon kweldergras-verbond.
BWK: De aanduiding Da slaat op alle zilte vegetaties van slikken, schorren en binnendijkse
zilte graslanden. Binnendijks is de aanduiding Da op de eerste plaats zeer uitzonderlijk. Meestal
wordt Da gebruikt in combinatie met Hpr, bijvoorbeeld Hpr* + Da + Mr of iets dergelijks.
Corine:
In de Corine-beschrijving wordt er geen rekening mee gehouden dat het Puccinellion maritimae
ook binnendijks kan voorkomen en wordt alleen van de lage schorre melding gemaakt.
15 Salt marshes, salt steppes and gypsum scrubs
15.32 Saltmarsh grass communities. Puccinellion maritimae
15..323 Glasswort-saltmarsh grass meadows. Transitional communities of the lower schorre,
with Puccinellia maritima, annual Salicornia and Suaeda maritima.
2. Diagnostische soorten
Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) en het Roodwier Bostrychia scorpioides zijn
kentaxa van het verbond.
Gewoon kweldergras is de enige binnendijkse relevante kensoort voor de Associatie van
gewoon kweldergras.
18

PUCCINELLION MARITIMAE

MAART 2002

3. Flora en vegetatie
3.1 Het Gewoon kweldergras-verbond (Puccinellion maritimae Tüxen 1937)
Lebrun et al. (1949) vermelden in het eerste Belgische overzicht van plantengemeenschappen
reeds het verbond, zij het in een klasse ‘Salicornietea’. Klein schorrekruid en Gerande
schijnspurrie worden als kentaxa genoemd.
De meeste recentere indelingen plaatsen dit verbond binnen de Zeeaster-klasse (Asteretea
tripolii), zo ook Westhoff et al. (1998) in de recentste Nederlandse indeling. Gewoon
kweldergras (Puccinellia maritima) en het roodwier Bostrychia scorpioides zijn transgrediërende
kentaxa van het verbond. Gerande schijnspurrie (Spergularia maritima) en Schorrezoutgras
(Triglochin maritima) zijn klassekensoorten van de Zeeaster-klasse (Asteretea tripolii) die in
dit verbond hun optimum hebben, althans buitendijks. Binnendijks in Vlaanderen is dit niet zo.
Beide soorten komen onstandvastig voor in diverse zilte graslandgemeenschappen, zowel van
de Zeeaster-klasse als, in mindere mate, van het Zilverschoonverbond. Gewoon kweldergras
zelf heeft binnendijks een bedekkingsoptimum in het Gewoon kweldergras-verbond en
daarbinnen in de Associatie van Gewoon kweldergras, maar komt evenals beide vorige soorten
ook nog onstandvastig voor in diverse andere zilte graslandtypes. Het roodwier Bostrychia
scorpioides ontbreekt als naam in de meeste binnendijkse opnames, maar vermoedelijk komt
het er wel voor. Alleen wordt de wierflap in zilte vegetaties meestal niet met soortsnamen
benoemd. Het optimum van deze soort ligt echter buitendijks.
3.2 Onderverdeling
3.2.1 Associaties
Lebrun et al. (1949) geven in het eerste Belgische overzicht van plantengemeenschappen
drie associaties op binnen het verbond, namelijk een Puccinellietum maritimae (Rankin)
Christiansen, een Puccinellio distantis-Spergularietum salinae (Feekes) Vlieger en een
Artemisietum maritimae Br.-Bl. et De Leeuw. De laatste associatie wordt alleen buitendijks
aangetroffen en is hier dus niet relevant. De eerste twee worden ook binnendijks aangetroffen,
maar alleen de eerste wordt in de meeste recentere literatuur tegenwoordig nog tot het
Puccinellion maritimae gerekend. Ons inziens is dat ook terecht voor Vlaanderen: Salicornia- en
Puccinellia maritima-vegetaties worden tesamen afgescheiden van alle overige binnendijkse
zilte vegetaties. Het Puccinellietum maritimae krijgt door Lebrun et al. (1949) Gewoon
kweldergras, Gesteelde zoutmelde (Halimione pedunculata) en ‘Atriplex arenarium’ als
kentaxa mee. Gesteelde zoutmelde komt in Vlaanderen alleen buitendijks voor (Zwin). Atriplex
arenarium wordt zelfs als synoniem niet meer vermeld in de Belgische flora (Lambinon et al.
1998). Hoe dan ook is het binnendijks geen relevant kentaxon.
Westhoff et al. (1998) onderscheiden voor Nederland binnen het verbond eveneens drie
associaties, namelijk een Associatie van Gewoon kweldergras (Puccinellietum maritimae
Christiansen 1927), een Associatie van Lamsoor en Zeeweegbree (Plantagini-Limonietum
Westhoff et Segal ex Westhoff et Den Held 1969) en een Zoutmelde-associatie (Halimionetum
portulacoidis Kuhnholtz-Lordat 1927), waarvan ook slechts de eerste binnendijks voorkomt.
Gewoon kweldergras en Gesteelde zoutmelde worden als kentaxa opgegeven. Binnendijks is
alleen de eerste relevant voor Vlaanderen.
Samenvattend onderscheiden we voor Vlaanderen dus slechts één binnendijkse associatie,
namelijk de Associatie van Gewoon kweldergras, met Gewoon kweldergras als enige relevante
binnendijkse kensoort.

3.2.2 Romp- en derivaatgemeenschappen
Bij dergelijke zeer soortenarme begroeiingen worden in de regel geen romp- en
derivaatgemeenschappen onderscheiden.
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3.3 Mossen
In deze vegetatie komen geen mossen voor.
3.4 Fungi
Er zijn geen fungi van deze vegetatie bekend.

4. Fauna
Van de drie bekende binnendijkse plaatsen waar deze plantengemeenschap voorkwam
schieten er momenteel nog slechts twee over. Deze zijn faunistisch nooit expliciet
bemonsterd, behalve dat ze samen met de omliggende zilte vegetaties bekend zijn als drukke
foerageerplaats voor vooral steltlopers. Overigens verwijzen we voor faunistische gegevens
naar de beschrijvingen van de zilte vertegenwoordigers van het Lolio-Potentillion en het TheroSalicornion, evenals naar de buitendijkse vertegenwoordigers van dit verbond.
Enkele molluskenwaarnemingen (Dumoulin 1990) verwijzen specifiek naar dit biotoop. Gray’s
kustslak (Assiminea grayana) is een typische bewoner van de rijpe schorre, onder vegetatie van
het Puccinellietum maritima. Tot 40.000 exemplaren per vierkante meter. In meer uitzonderlijke
gevallen wordt de soort ook in binnendijkse brakwaterkreken gevonden. De dieren leven niet
graag onder water en zijn geneigd op het droge te kruipen. De enige binnendijkse waarneming
is van een kreekrestant in de Potpolder te Lillo afkomstig. Ook Gewoon muizeoortje (Ovatella
myosotis) is een rijpe schorrebewoner van het Obionetum portulacoides en Puccinellietum
maritimae. Daar komt dit slakje voor op hard kleisubstraat dat matig vochtig tot droog is, met
zo’n 2500 exemplaren per vierkante meter. De soort is evenwel uitsluitend van buitendijkse
biotopen (IJzermonding, Zwin, Noordede en Westerschelde) bekend.

5. Milieukarakteristieken
Deze vegetatie is binnendijks slechts bekend van een zilte wei in de Historische Polders
van Oostende, tussen de Kleine keignaert en het Pierskillegeleed (Vanhecke 1984), van de
kreekranden van de Dievegatkreek-Nieuwe watergang te Knokke (Vanhecke 1985) en van
de kleiputten nabij het Oud Fort Isabella, eveneens te Knokke (Zwaenepoel 2001). De eerste
vindplaats is inmiddels vernietigd door opvulling van de laantjes en depressies in het weiland. In
de nog bestaande locaties gaat het om vrij open zandige klei-stroken, die nog slechts door wat
Zeekraal gescheiden zijn van de kreek (Dievegat) of van een zilte depressie (Fort Isabella). De
helling van het substraat is uiterst summier, wat vermoedelijk vrij essentieel is opdat Gewoon
kweldergras een kans zou maken. Aan de bovenzijde grenst de vegetatie aan Bleek of Stomp
kweldergras en bij iets steilere hellingen is de kans groot dat die twee vegetaties niet meer
naast elkaar voorkomen, maar dat alleen de Stomp kweldergrasvegetatie resteert.
Behalve die zeer geleidelijke gradiënt nat-droog is ongetwijfeld ook het hoge zoutgehalte
verantwoordelijk voor het voorkomen van de vegetatie, ook al is dat zoutgehalte ongetwijfeld
sterk wisselend, naargelang het seizoen en de hoeveelheid neerslag. Wat betreft het al dan
niet vermeende fenomeen van systematische verzilting van de polders verwijzen we naar
hoofdstuk1.
Verder is begrazing vrij essentieel voor het voortbestaan van de vegetatie. Recent is de
begrazing door vee voor een groot gedeelte van de Dievegatkreek weggevallen, door het
afbakenen van een ongeveer 20 m brede strook. Voor bepaalde vegetaties betekende dat
een uitbreiding, voor de Associatie van Gewoon kweldergras is het echter bedreigend. Alleen
begrazing door vogels (ganzen, …) biedt wellicht nog enig uitstel van executie.
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6. Ontstaan, successie en beheer
6.1 Ontstaan
De polderlandschappen waarin deze vegetatie voorkomt zijn de jongste van onze polders,
en minstens in het geval van de kleiputten nabij Fort Isabella is de voorgeschiedenis van de
vegetatie nog recenter dan het ontstaan van de polder aangezien de kleiputten amper een
halve eeuw oud zijn. De meest relevante historiek is deze van de Keignaardpolder, omdat die
een goed idee heeft over de mogelijke levensduur van de Associatie van Gewoon kweldergras.
Hoewel er over de precieze indijking van de historische polders van Oostende heel wat
tegenspraken in de literatuur bestaan (Ameryckx 1949) zijn de grote lijnen, relevant voor de
vegetatieontwikkeling nadien, toch wel duidelijk. Na de slag bij Nieuwpoort (1600) staken de
Nederlanders de duinen ten oosten van Oostende stad door, om de stad te verdedigen tegen
de Spanjaarden. Zo kwam de streek rond Oostende bij vloed regelmatig onder water en werd
de Oostgeul met verschillende vertakkingen (de huidige kreekrelicten) gevormd. In 1604 namen
de Spanjaarden de stad toch in en tussen 1608 en 1612 werd op aanvraag van het Brugse
Vrije een ringdijk rond het overstroomde gebied aangelegd om de overstromingen te beperken.
In 1622 werd inmiddels het kanaal Brugge Oostende voltooid. In 1626 werd de Gauweloze
kreek ingedijkt. In 1627 en 1663 werd de dijk echter tweemaal opnieuw doorgestoken om de
haven beter te kunnen spoelen. Op dat moment zou volgens Ameryckx de Keignaardkreek
nog niet bestaan hebben of minstens nog niet zo groot geweest zijn. Ze zou vermoedelijk
pas in 1664 gevormd zijn. Ook in 1664 werd het kanaal Plassendale-Oostende vernieuwd,
zodat het nu in een rechte lijn tot Oostende liep. Ongeveer gelijktijdig werd de Zandvoorde
dijk aangelegd. Het door die nieuwe kanaaldijken en andere dijken ingesloten gebied werd
opnieuw onder water gezet, waarbij dan de Keignaardkreek zou ontstaan zijn en waarbij de
Gauweloze kreek opnieuw zou uitgeschuurd worden. De Keignaardkreek zou uitgeschuurd
zijn in de oude loop van het gegraven kanaal Plassendale-Zandvoorde-Oostende. In 1700
achtte men de spoelfunctie van de Keignaardkreek onvoldoende opwegend tegen het gevaar
voor overstroming en werd de kreek afgedamd. In 1720 worden nieuwe gedeelten ingepolderd
door de aanleg van de Gemeene dijk en de Schorredijk en daarna kon men opnieuw op een
veiliger manier de Keignaertpolder, de Catharinapolder en de Snaaskerkepolder als spoelpolder
gaan gebruiken. In 1744 werd de Catharinapolder ongeschikt bevonden als spoelpolder en
ingedijkt (Polderdijk). In 1780 was ook de Keignaardpolder te hoog opgeslibd om nog volledig
functioneel te zijn. De Snaaskerkepolder slibde als laatste dicht. In 1803 werd het systeem
van spoelpolders volledig afgeschaft door Napoleon en werd ook de polder van Snaaskerke
gesloten. De ontzilting van de historische polders is dus een feit sinds zo’n 300 jaar voor de
voor ons meest relevante Keignaardkreek. Tegelijkertijd blijkt dat na een dergelijke periode van
ontzilting de Associatie van Gewoon kweldergras op zijn allerlaatste benen loopt, zij het dan dat
de doosteek gegeven is door agrarische verbeteringswerken en niet door de ultieme verzoeting
van het biotoop.
De grotere abundantie van de Associatie van Gewoon kweldergras in de Zwinpolders valt goed
te rijmen met de nog recentere inpoldering. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we naar
Coornaert (1974). De Willem-Leopoldpolder die in 1872 door België en Nederland samen tot
stand werd gebracht (en genoemd is naar beide koningen) is de laatste die men uit de schorren
van het Zwin gewonnen heeft. De vegetatie nabij Fort Isabella is slechts enkele decennia oud,
gezien het kunstmatig gegraven milieu van de kleiwinning.
6.2 Successie
In de zilte wei van het Oostends krekengebied is de Associatie van Gewoon kweldergras
momenteel verdrongen door de Associatie van Stomp kweldergras, na dichtgooien van
laantjes en depressies. In de Zwinpolders grenst de vegetatie aan de Associatie van Bleek
kweldergras en de Associatie van Stomp kweldergras, die beide potentiële opvolgers zijn onder
verdere ontzilting of lichte daling van de watertafel of opslibbing van het substraat. Mogelijks
zijn een aantal niet meer begraasde situaties langs de Dievegatkreek inmiddels veranderd in
Rietvegetaties.
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6.3. Beheer
6.3.1 Uitwendig beheer
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) zijn aangeduid als habitat in bijlage I
van de Habitatrichtlijn (code 1330). De binnendijkse vegetaties van dit type in de Zwinpolders
zijn in habitatrichtlijngebied (en vogelrichtlijngebied) opgenomen; de (vernielde) vegetatie
tussen Kleine keignaard en Pierskillegeleed niet. De vegetatie van Fort Isabella ligt ook in
beschermd landschap.
Zilte graslanden (Hpr* + Da en Hpr + Da) zijn als ‘historisch permanent grasland’ (hpg)
natuurvergunningsplichtig. In groengebied, parkgebied, buffergebied en bosgebied is er een
verbod tot omzetting. In vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden van
ecologisch belang en met bijzondere waarde zijn ze vergunningsplichtig. In vogelrichtlijngebied,
Ramsargebied en habitatrichtlijngebied geldt eveneens de vergunningsplicht. In de nietintegrale vogelrichtlijngebieden geldt de vergunningsplicht alleen daar waar hpg’s aangeduid
zijn als habitat. In het poldercomplex is zilt grasland niet expliciet vermeld als habitat, maar
‘poldergrasland en hun microreliëf’ wél, waardoor quasi alle zilte graslanden wel degelijk ook
habitat zijn.
De Da-aanduiding op de Biologische waarderingskaart heeft zijn implicaties op het mestdecreet
(Paelinckx & Kuijken 1999).
Wat betreft polderdecreet verwijzen we naar hoofdstuk 1.
In het Oostends krekengebied wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek voor een
Natuurinrichtingsproject onderzocht (Zwaenepoel et al. in voorbereiding).
Voor het Fort Isabella wordt momenteel een natuurherstelplan uitgewerkt (Zwaenepoel et al. in
voorbereiding).
6.3.2 Inwendig beheer
Begrazing in combinatie met nulbemesting zijn de belangrijkste beheersmaatregelen voor dit
type vegetatie, maar de levensduur van de nog resterende populaties Gewoon kweldergras
is waarschijnlijk zo sterk door het ontziltingsproces bepaald, dat alleen de Zwinpolders nog
het vooruitzicht hebben op enkele decennia overlevingskans. Nieuwvestiging na natuurontwi
kkelingsprojecten mag evenwel niet uitgesloten worden, in het bijzonder daar waar zilte kwel
(Blankenbergse vaart, Boudewijnkanaal) een permanent hoog zoutgehalte in stand houdt, zelfs
al gaat het om reeds zeer lang ingedijkte polders.

7. Voorkomen en verspreiding
Dit vegetatietype is binnendijks met opnames gedocumenteerd van:
West-Vlaanderen: een zilte wei tussen Kleine Keignaard en Pierskillegeleed te
Oudenburg, de Nieuwe watergang in de Zwinpolders te Knokke, de Gouverneurspolder
en de Willem-Leopoldpolder aan weerszijden van de Dievegatkreek in de Zwinpolders
te Knokke, een kleiwinning nabij het Fort Isabella in de Zwinpolders te Knokke.
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Kaart 2 geeft de verspreiding weer van de Associatie van Gewoon kweldergras, op basis van
beschikbare vegetatie-opnames in Vlavedat.

8. Waarde
8.1 Biodiversiteit
Dit vegetatietype is uiterst soortenarm en ook de er in voorkomende fauna-elementen zijn
gering in aantal soorten. Een grotere soortenrijkdom in het type wijst op een indringing van
andere vegetatietypes.
8.2 Spontaneïteit
Dit type heeft menselijke invloed ondergaan, enerzijds door de indijking van poldergebieden,
anderzijds door de inscharing van vee, noodzakelijk voor het voortbestaan van het type.
De directe invloed op de vegetatie is overigens beperkt, want de vegetatie komt beter
ontwikkeld en abundanter voor in buitendijkse gebieden. Het zoutgehalte van de bodem is van
doorslaggevender belang dan de menselijke invloed.
8.3 Historiciteit
Zoals reeds bij het ontstaan geschetst kunnen de oudste vertegenwoordigers van het type zo’n
300 jaar oud zijn, maar kan het type ook vrij snel geschikte milieus koloniseren. Binnendijks is
het milieu evenwel gedoemd te verdwijnen na een periode van ontzilting van ongeveer 300 jaar.
8.4 Zeldzaamheid
Dit type neemt een uiterst geringe oppervlakte in, in de grootte-orde van enkele vierkante meter.
De belangrijkste soort, Gewoon kweldergras, komt wel nog vaak als individuele plant voor in
andere vegetatietypes, maar de oppervlakte daarvan is van geen betekenis.
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8.5 Kwetsbaarheid
8.5.1

Algemeen

Moderne landbouw is de belangrijkste bedreiging voor de laatste relicten van deze vegetatie.
Ondanks beschermingsmaatregelen als vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied, beschermd
landschap, … is er absoluut geen goede samenwerking met de landbouwers van de betrokken
percelen en is de dreiging van vernietiging nog steeds zeer reëel.
Langs de Dievegatkreek is het wegvallen van begrazing bedreigend voor het voortbestaan van
deze vegetatie.

Foto 5: Momenteel worden de oevers van de Dievegatkreek op heel wat plaatsen niet meer
begraasd, waardoor het Gewoon kweldergras-verbond veelal wijkt voor Zeebies-Zilte rusvegetaties.

Foto 6: Recente egalisering van het microreliëf in een perceel tussen het Pierskillegeleed en de
Kleine Keignaart (Oostends krekengebied) deed het Puccinellion maritimae verdwijnen.
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8.5. 2 Rode lijst
Hogere planten
Zeer sterk bedreigd: Gewoon kweldergras
Potentieel bedreigd: Klein schorrekruid, Kortarige zeekraal, Schorrezoutgras, Gerande
schijnspurrie
8.6 Vervangbaarheid
De vervangbaarheid van dergelijk biotoop is uiterst beperkt wegens het gebrek aan alternatieve
binnendijkse locaties met voldoende zoutgehalte. Gesteld dat die gevonden worden is de kans
op herstel reëel, mits een zeer geleidelijke gradiënt zout-zoet kan aangelegd worden.
8.7 Ontwikkelingsduur
Deze is volledig afhankelijk van de toevalsfactor waarbij zaad aangevoerd wordt door vogels.

9. Lacunes in de kennis
Door de eenvoud van dit type vegetaties en het beperkte aantal onderzoekers van binnendijkse
zilte graslanden zijn er zeer weinig opnames gemaakt van dit type vegetaties. Er is een kans
dat dit type ook nog zeer beperkt voorkomt in het Oost-Vlaams krekengebied. Het aantal
opnames van de belangrijkste soorten bedraagt: Gewoon kweldergras: 144, waarvan echter
meer dan negentig procent van buitendijkse vegetaties.
Faunistisch is er een nog veel groter gebrek aan gegevens, wat gezien de uiterst beperkte
oppervlakte van dit vegetatietype binnendijks geen verwondering wekt.
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HOOFDSTUK 3:
BINNENDIJKSE ZILTE VEGETATIES:
STOMP KWELDERGRAS-VERBOND
(Puccinellio-Spergularion salinae)
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1. Algemene kenmerken
Het Verbond van Stomp kweldergras is een vegetatie met doorgaans relatief korte levensduur,
die zowel buitendijks als binnendijks voorkomt en waarbij binnendijkse vertegenwoordigers veel
meer uitgesproken zijn dan bij het Verbond van Gewoon kweldergras. Behalve zoutplanten
zijn deze vegetaties ook rijk aan tredplanten. Zilte en brakke gronden zijn weliswaar kenmerkend, maar het zoutgehalte kan sterk fluctueren en hetzelfde geldt voor het vochtgehalte. In
vergelijking met het Gewoon kweldergras-verbond is de bodem hier duidelijk rijker aan nitraat.
BWK : De aanduiding Da slaat op alle zilte vegetaties van slikken, schorren en binnendijkse
zilte graslanden. Binnendijks is de aanduiding Da op de eerste plaats zeer uitzonderlijk.
Meestal wordt Da gebruikt in combinatie met Hpr, bijvoorbeeld Hpr* + Da + Mr of iets dergelijks.
Corine :
15 Salt marshes, salt steppes and gypsum scrubs
15.34 Pearlwort-saltmarsh grass swards. Puccinellio-Spergularion salinae. Puccinellia swards
with Spergularia marina, Puccinellia distans, Puccinellia fasciculata, Puccinellia retroflexa (= P.
capillaris), Puccinellia maritima, Triglochin maritima, Potentilla anserina and Halimione portulacoides, occupying zones of varying salinity and humidity, in particular in estuarine saltmarshes.

2. Diagnostische soorten
Zilte schijnspurrie (Spergularia marina) en Stomp kweldergras (Puccinellia distans) zijn kensoorten van het verbond. De laatste is een transgrediërende kensoort.
Stomp kweldergras is kensoort van de Associatie van Stomp kweldergras (Puccinellietum distantis). Beursjesganzevoet (Chenopodium chenopodioides) is in Vlaanderen uitsluitend van
deze vegetatie gedocumenteerd en kan dus als een lokaal kentaxon gelden.
Blauw kweldergras (Puccinellia fasciculata) is kensoort van de Associatie van Blauw kweldergras (Puccinellietum fasciculatae).
Bleek kweldergras (Puccinellia capillaris) is kensoort van de Associatie van Bleek kweldergras
(Puccinellietum capillaris). Riet is differentiërend binnen het verbond.
Zeegerst (Hordeum marinum) is kensoort van de Zeegerst-associatie (Parapholido strigosaeHordeetum marini).
3. Flora en vegetatie
3.1 Het Stomp kweldergras-verbond (Puccinellio-Spergularion salinae Beeftink 1965)
Lebrun et al. (1949) onderscheiden dit verbond niet, en houden het binnen de klasse bij een
Puccinellion maritimae en een Armerion maritimae. De meeste recente indelingen splitsen het
eerste verbond op in twee, en ook onze Vlaamse tabel pleit daarvoor.
De recentste Nederlandse indeling (Westhoff et al. 1998) maakt wel een onderscheid tussen
beide verbonden en de opgave van de hierboven genoemde kensoorten is in volledige overeenstemming met onze Vlaamse tabel.
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3.2 Onderverdeling
3.2.1 Associaties
Lebrun et al. (1949) geven in het eerste Belgische overzicht van plantengemeenschappen
slechts één associatie op, namelijk een Association à Puccinellia distans (Puccinellio distantis-Spergularietum salinae (Feekes) Vlieger), die wij nu in dit verbond zouden plaatsen. Als
kensoorten geven zij echter zowel Stomp kweldergras als Blauw kweldergras op, soorten die
in de recentste Nederlandse indeling (Westhoff et al. 1998) als kensoorten beschouwd worden van twee verschillende associaties. Daarnaast beschouwen ze ook Zilte schijnspurrie als
kensoort van de associatie. De beoordeling van de laatste is ons inziens niet correct, aangezien deze soort in het ganse verbond hoog scoort, zowel in presentie als in bedekking. De
beoordeling van een zelfstandige associatie gekenmerkt door Blauw kweldergras is moeilijker,
gezien het uiterst geringe aantal Vlaamse locaties en opnames. Toch neigen wij eerder naar
het Nederlandse standpunt dan naar dat van Lebrun et al. (1949), Een grotere tabel van meer
locaties en tijdstippen kan hier wellicht op termijn meer duidelijkheid verschaffen.
Westhoff et al. (1998) onderscheiden voor Nederland binnen het verbond vier associaties. De
eerste drie worden elk gekenmerkt door een eigen Kweldergrassoort (respectievelijk Stomp,
Blauw en Bleek kweldergras) en deze indeling kan ook voor Vlaanderen gelden, wat slechts op
het nippertje kon aangetoond worden, aangezien alle opnamen van Blauw kweldergras dateren van 2001 (Zwaenepoel 2001, Leten 2001). Bleek kweldergras werd reeds door Vanhecke
(1984, 1985) gedocumenteerd en door Zwaenepoel (2000, 2001) en Leten (2001) van extra
opnames voorzien. Opmerkelijk is echter dat twee van de drie opnames van Vanhecke eerder bij het Armerion aansluiten dan bij het Puccinellio-Spergularion maritimae. Dat is met de
opnames van de laatste twee auteurs niet het geval en ook niet op basis van de volledige
tabel. Interessant is de vondst van Goudknopje (Cotula coronopifolia) in 2001 in de Uitkerkse
polders binnen de Associatie van Bleek kweldergras (cf. Verloove & Zwaenepoel in voorbereiding). Deze Zuidafrikaanse adventief wordt in diverse pioniermilieus aangetroffen (Bidentetea,
Lolio-Potentillion, Asteretea, muurvegetaties), waarin ganzenmest als verbreider mogelijks de
gemene factor is voor drie van de vier vegetatietypes. Wat betreft de vierde voor Nederland
onderscheiden associatie, deze werd eigenlijk eerst van Noord-Frankrijk beschreven (Géhu
& De Foucault 1978) en wel binnen de Zeevetmuur-klasse (Saginetea maritimae). Westhoff
et al. (1998) plaatsen deze associatie echter binnen het Stomp kweldergras-verbond. Voor
Vlaanderen is de situatie momenteel niet te beoordelen, aangezien Zeegerst momenteel als
uitgestorven te boek staat en er geen opnamen van beschikbaar zijn. Zoals wel vaker met
eenjarige soorten is een heropduiking echter helemaal niet uitgesloten. De laatste vindplaatsen
aan de Belgische kust (herbarium GENT) wijzen eerder in de richting van de Zeevetmuur-klasse dan het Stomp kweldergras-verbond, maar de Belgische atlas (Van Rompaey & Delvosalle
1979) geeft evengoed voormalige polderstandplaatsen als duinstandplaatsen aan. De situatie is momenteel dus slecht exact te beoordelen. Wat in elk geval niet met de Nederlandse
beschrijvingen strookt is de opgave van Dunstaart (Parapholis strigosa) als differentiërende
soort binnen het verbond, aangezien deze in Vlaanderen ook abundant binnen twee van de
drie overige associaties aangetroffen wordt, evenals trouwens in het Armerion.
Samenvattend onderscheiden we voor Vlaanderen dus voorlopig minstens drie binnendijkse
associaties binnen het verbond:
1. Associatie van Stomp kweldergras (Puccinellietum distantis Feekes 1943)
2. Associatie van Blauw kweldergras (Puccinellietum fasciculatae Beeftink 1965)
3. Associatie van Bleek kweldergras (Puccinellietum capillaris Beeftink 1965)

MAART 2002

PUCCINELLIO-SPERGULARION

31

Foto 7:
Associatie van Bleek kweldergras in de Uitkerkse polders, ontstaan na natuurinrichtingswerken
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Foto 8:
Associatie van Blauw kweldergras, in mozaïek met andere zilte graslandtypes, in de achterhaven van Zeebrugge.
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3.2.2 Romp- en derivaatgemeenschappen
RG Spergularia salina-[Puccinellietum distantis/Lolio-Potentillion]. Deze rompgemeenschap
komt voor op de overgang van brak naar zoet milieu. Zilte schijnspurrie en Stomp kweldergras
zijn snelle kolonisatoren en kunnen op korte termijn verschijnen op plaatsen met wisselende
zoutgehaltes of op traprandjes nabij verziltende sloten. Zilte schijnspurrie is in zo’n omstandigheden vaak dominant. Dit vegetatietype komt abundant voor in de achterhaven van Zeebrugge.
Het is ongetwijfeld algemener, maar niet vaak met opnames gedocumenteerd wegens het
overgangskarakter.

Foto 9: RG Zilte schijnspurrie-[Puccinellietum distantis/Lolio-Potentillion] in overgangsmilieu
zout-zoet in de achterhaven van Zeebrugge.

3.3 Mossen
In deze vegetaties komen meestal geen mossen voor. Het zouttolerante Zilt kleimos (Pottia
heimii) is een van de weinige uitzonderingen, hoewel zelfs dit mos zijn optimum heeft in nog
iets graziger en minder zilte begroeiingen.
3.4 Fungi
Er zijn ons geen paddestoelen van deze vegetatie bekend.
4. Fauna
Net zoals bij de overige binnendijkse zilte vegetaties zijn de faunistische aspecten zeer slecht
bekend, met uitzondering van de avifauna. Als broedbiotoop zijn deze vegetaties te open en te
laag om succesvol te zijn. Als foerageergebied zijn ze wel relevant voor een hele reeks steltlopers, eendachtigen, ganzen, …
Wat betreft brakwatermollusken geeft Dumoulin (1990) toch net iets vochtiger biotopen op: het
Thero-Salicornion en het Puccinellietum maritimae zijn wellicht relevanter dan het hier besproken biotoop.
Voor overige faunawaarnemingen verwijzen we naar de buitendijkse tegenhangers van dit
verbond en naar de fauna-elementen beschreven bij de zilte vertegenwoordigers van het
Zilverschoonverbond.
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5. Milieukarakteristieken
De drie onderscheiden associaties hebben een wisselend zout- en vochtigheidsgehalte, begrazing door koeien en ganzen, en een concentratie van koeien- of vogelmest als gemeenschappelijke parameters. De differentiatie binnen de standplaatsen van de drie associaties is echter
ten dele nog onbegrepen. Het lijkt in elk geval duidelijk dat Bleek en Blauw kweldergras nog
meer echte pioniers zijn dan Stomp kweldergras. Bleek kweldergras duikt vooral op na natuurinrichtingsprojecten, graafwerken, etc en heeft doorgaans een vrij korte levensduur op een
bepaalde plaats. De soort schijnt naast pure klei ook vrij zandige milieus te appreciëren. Zo
komt ze buitendijks ook voor op vrij zandige aanslibbingen, bijvoorbeeld in het strandreservaat
‘De Baai van Heist’. Waarschijnlijk is er voor Bleek en Blauw kweldergras ook een verband
met stagnerend zoet water in brak milieu. Riet als differentiërende soort voor de Associatie van
Blauw kweldergras kan in die richting wijzen. Een stagnatie van zoet water na langdurige voorjaarsregens bleek ook bij de Bleek kweldergras-opnames in de Uitkerkse polders (Zwaenepoel
& Leten 2001). De exacte milieuverschillen tussen de Associatie van Bleek en Blauw kweldergras zijn meest onduidelijk, wegens het geringe aantal bestudeerde standplaatsen. Blauw
kweldergras is de zeldzaamste van de twee en is alleen met opnames gedocumenteerd van de
achterhaven van Zeebrugge, waar de soort in een drietal milieutypes vlak bij elkaar voorkomt.
Enerzijds staat ze tussen de kasseistenen van een nog weinig gebruikt landweggetje. Ook in
de berm ernaast komt ze voor en tenslotte staat ze vooral in een aangrenzende zilte wei met
venige klei, die jaarrond door koeien begraasd wordt (huiswei). Daardoor blijft een soort permanent pioniersmilieu aanwezig. In de diepste trapgaten staat abundant Zeekraal. In de hogere
delen zijn Blauw kweldergras en Riet de belangrijkste soorten. Daartussen komen Dunstaart,
Zeeaster, Zilte schijnspurrie, Stomp kweldergras en Zilte rus voor. De bodem droogt hier ’s
zomers minder uit dan bij de Bleek kweldergras-standplaatsen het geval is en ook het venige
klei-karakter is afwijkend ten opzichte van de Bleek kweldergras-vegetaties. Deze milieuverschillen worden min of meer analoog weergegeven voor Nederland door Beeftink (1965 cit. In
Westhoff et al. 1998). Daar specifieert men nog dat de bodem bij de Bleek kweldergras-vegetaties ’s zomers oppervlakkig weliswaar sterk kan uitdrogen, maar het grondwater minder schommelt dan bij Stomp kweldergras. Ons lijkt de langdurige voorjaarsinundatie met zoet water
belangrijker dan de hoge (zilte) grondwaterstand, die in de Uitkerkse polders bijvoorbeeld in de
zomer zakt tot buiten het bereik van de planten, waarna ze vrij snel afsterven. In augustus bijvoorbeeld is het in droge zomers vaak al te laat om Bleek kweldergras nog terug te vinden.
De associaties van Stomp en Bleek kweldergras komen zowel binnen- als buitendijks voor,
maar de Associatie van Blauw kweldergras is voornamelijk en in Vlaanderen uitsluitend binnendijks bekend.

Foto 10: Bleek kweldergras is een echte pionier. Uitkerkse polders nabij ‘het Molentje’.
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6. Ontstaan, successie en beheer
6.1 Ontstaan
De polderlandschappen waarin deze vegetaties voorkomen variëren van zeer lang tot vrij
recent ingedijkte polders. In de eerste speelt zilte grondwater- (Blankenbergse vaart) of zilte
kanaalkwel (Boudewijnkanaal) een belangrijke rol voor wat betreft Bleek en Blauw kweldergras.
Bij de Blankenbergse vaart is de zilte grondwaterkwel ongetwijfeld relevant (Clays et. al. 2000),
maar vermoedelijk niet de enige reden. Er is ook Blankenbergse vaartkwel of zelfs inlaat van
zeewater gesuggereerd (mondelinge mededeling Van Gompel) en ook het verspreidingspatroon van de zilte graslanden (cf. VLM 2000) wijst in deze richting. Voor Stomp kweldergras is
de ontstaansgeschiedenis van de drie poldertypes dus relevant. Voor Bleek kweldergras zijn de
Zwinpolders de meest natuurlijke standplaats binnendijks, waar het hoge zoutgehalte ongetwijfeld verantwoordelijk voor tekent. Blauw kweldergras komt alleen voor in de achterhaven van
Zeebrugge, nabij het Boudewijnkanaal en de langst ingedijkte polder in de nabijheid van de
Blankenbergse vaart. Hoe oud de polders precies zijn blijkt uiteindelijk minder relevant dan hoe
brak de bodem is in combinatie met andere milieuparameters die hierboven behandeld werden.
De levensduur van de vegetatie is doorgaans kort, maar herkolonisatie van geschikt biotoop
blijkt een normale strategie voor de soorten van deze vegetaties.
Gezien het voorkomen van Blauw kweldergras zo sterk gelinkt is aan de nabijheid van de
Blankenbergse vaart of het Boudewijnkanaal lijkt een korte historiek van beide toch verduidelijkend.
De klassieke theorie (publicaties van Ameryckx, De Moor, … uit de jaren ‘60) en de modernere
(Bateman 2000, Tys 2000) wijken hier nogal sterk van elkaar af. We vergelijken kort beide
theorieën en onthouden uit de eerste vooral de benaderende inpolderingsdatum, uit de tweede
het mechanisme van de totstandkoming van de polder. Volgens de klassieke theorie ontstond
het Oudland van de Uitkerkse polder na de zogenaamde tweede Duinkerkse transgressie
(eind derde eeuw n.C. tot achtste eeuw n.C.). In de Karolingische regressiefase (achtste eeuw
tot begin negende eeuw n.C.) werden deze polders ontgonnen door de Franken. Ze werden
gespaard van verdere overstromingen door de aanleg van de Zidelingse dijk (= Dijk van de
Blankenbergse Watering) in het westen en de Gentele (= Blankenbergse dijk) in het oosten.
In de elfde eeuw was de klassieke ‘inversie van het landschap’, waarbij veenlagen inklonken en de kreekruggen hoogst in het landschap kwamen te liggen een feit. De watering van
Blankenberge, met als centrale afwatering van het gebied, de Blankenbergse vaart (ook Grote
Ede genaamd) dateert uit de 14de eeuw n.C.
Baeteman (2000) en Tys (2000) verwerpen het transgressie-regressie-model. De zeespiegel
bleef al die tijd lichtjes stijgen. De eerst aangelegde dijken waren evenmin zeewerende dijken,
die een zogenaamd volgende transgressie tegenhielden, maar waren kreekbegeleidende dijken
die overstromingen vanuit die geulen moesten beperken. Op onregelmatige tijdstippen gebeurden er toch nog overstromingen, zelfs in het zogenaamde ‘Oudland’. De scheiding van benamingen Oudland en Middelland heeft dus op geologische basis geen enkele zin. Hoogstens in
historische context kan de perceleringsgrootte of –regelmatigheid enige argumantatie bieden
voor het verdere gebruik van deze termen. Over het al dan niet geoorloofde gebruik van de
term ‘Nieuwland’ spreken Baetreman en Tys zich niet uit. Ook de inversie van het landschap,
die volgens de oudere theorie uitsluitend na indijking gesitueerd wordt, klopt niet. Nog voor
de indijking was er op een bepaald moment afslag van het rietveen in de kustzone ontstaan,
waardoor dat veen geleidelijk afkalfde en op de duur ook afstierf. Op dat moment begon reeds
de inklinking van dit landschap en dus ook de zogenaamde inversie. De overstromingsfasen
waren volgens de nieuwe theorie niet aan plotse zeespiegelrijzingen te wijten, maar vermoedelijk aan een combinatie van factoren, waarbij 1) de verdere geleidelijke zeespiegelrijzing, 2)
het delven van veen voor brandstof en zoutwinning in de Romeinse tijd en 3) later zeker ook
de aanleg van dijken met een versnelde inklinking van het landschap tot gevolg, vermoedelijk
een belangrijke rol speelden. De Blankenbergse vaart is sterk brak tot de Uitkerkse polders. Er
worden verschillende brakwatervissen in aangetroffen. De ziltste percelen ernaast zijn vooral
voormalige uitgeveende of uitgebrikte percelen. Als er dan nog eens recente natuurinrichtingsprojecten hebben plaatsgevonden, dan blijken dat geschikte locaties voor het voorkomen van
vooral Bleek kweldergras, in mindere mate ook Blauw kweldergras. De eerste houdt minstens
al enkele jaren stand, de laatste lijkt al weer afgenomen na enkele jaren of misschien zelfs
reeds weer verdwenen.
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Volgens de oude theorie is het Middelland tussen Lissewege, Dudzele en Ramskapelle ontstaan na de zogenaamde Duinkerke IIIa-transgressie, die van ongeveer 900 tot 1200 n. C.
duurde. De Duinkerke IIIb-transgressie van het Zwin oefende geen invloed meer uit op het
gebied. Ook hier gelden dezelfde opmerkingen van Baeteman (2000) en Tys (2000). De
inpoldering en ontvening die volgden zijn sterk gelinkt aan de activiteiten van de abdij van Ter
Doest, cf. bijvoorbeeld de benaming ‘Monnickenmoere’. Dat het gebied er nog lange tijd zeer
nat en brak bij lag bewijst de schitterende ‘Heraldische kaart van het Brugse Vrije’ van Pieter
Pourbus uit 1571. Ongetwijfeld vond echter een zekere ontzilting plaats. Met het graven van
het Boudewijnkanaal, eind negentiende-begin twintigste eeuw, op de westelijke rand van het
eeuwenoude brakke gebied, werd echter quasi zuiver zeewater langs het gebied geleid. De
zilte kwel vanuit dit kanaal zorgde voor een vernieuwde impuls voor de zilte flora, die daar
momenteel het hoogste aantal zilte soorten hogere planten (24 soorten) herbergt van de hele
maritieme Vlaamse Polders. De percelen met Blauw kweldergras liggen binnen de invloedssfeer van de zilte kanaalkwel.

6.2 Successie
De Associatie van Stomp kweldergras is binnendijks sterk afhankelijk van het aantal grazers
(vooral koeien) en van de beweidingsduur. Als een van beide factoren afneemt, dan is de kans
groot dat Fioringras of Geknikte vossestaart dominant worden en dat het Zilverschoonverbond
in de plaats komt. Bij helemaal wegvallen van de begrazing nemen Riet of Zeebies vanuit een
aanpalende sloot of kreek vaak de ruimte in. Door scheuren en herinzaaien van het grasland
komt ook vaak Engels raaigras in de plaats van deze vegetatie, hoewel dit gras meestal duidelijke chloroseverschijnselen vertoont in dit zilte milieu.
De successie van beide andere associaties is slecht gedocumenteerd in Vlaanderen, maar
gezien de contactvegetaties is de associatie van Stomp kweldergras een van de meest waarschijnlijke opvolgers in het geval van Bleek kweldergras. Ook de Associatie van Ganzevoeten
en Beklierde duizendknoop (Chenopodietum rubri) lijkt waarschijnlijk, zeker op plaatsen met
ganzenmestconcentraties. Zilte rus- en Rietvegetaties zijn vermoedelijke potentiële opvolgers
van Blauw kweldergrasvegetaties. Te sterke vertrappeling kan vermoedelijk een stap terug in
de successie betekenen en leiden tot Zeekraalvegetaties.
6.3. Beheer
6.3.1 Uitwendig beheer
In veel gevallen liggen deze vegetaties en zeker de beide overige associaties in vogelrichtlijngebied en habitatrichtlijngebied. In de Habitatrichtlijn vallen deze vegetaties onder code
1330: ‘Atlantische schorren’ (Glauco-Puccinellietalia maritimae) van bijlage I (Anselin et al.
2000). Dit habitat werd binnendijks afgebakend in Gebied 2: Poldergraslanden. Er vallen vooral
West-Vlaamse zilte graslanden onder in Zandvoorde, Uitkerke, Stalhille, Dudzele, Knokke,
Lapscheure, Hoeke, Damme, Blankenberge en Lissewege. In Oost-Vlaanderen werd in de aanpassing van 2000 ook wat gebied toegevoegd uit het Oost-Vlaams krekengebied. Belangrijk
is dat er in 2000, omwille van politieke keuzes in verband met de haven van Zeebrugge, geen
aanpassing gebeurde in de achterhaven van Zeebrugge, waardoor enkele zeer waardevolle
percelen dreigen een bescherming te ontlopen.
Zilte graslanden (Hpr* + Da en Hpr + Da) zijn als ‘historisch permanent grasland’ (hpg) natuurvergunningsplichtig. In groengebied, parkgebied, buffergebied en bosgebied is er een verbod
tot omzetting. In vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden van ecologisch belang en met bijzondere waarde zijn ze vergunningsplichtig. In vogelrichtlijngebied,
Ramsargebied en habitatrichtlijngebied geldt eveneens de vergunningsplicht. In de niet-integrale vogelrichtlijngebieden geldt de vergunningsplicht alleen daar waar hpg’s aangeduid zijn
als habitat. In het poldercomplex is zilt grasland niet expliciet vermeld als habitat, maar ‘poldergrasland en hun microreliëf’ wél, waardoor quasi alle zilte graslanden wel degelijk ook habitat
zijn.
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De Da-aanduiding op de Biologische waarderingskaart heeft zijn implicaties op het mestdecreet (Paelinckx & Kuijken 1999).
Stomp kweldergras-vegetaties liggen nog veelvuldig in agrarisch gebied zonder enige papieren
bescherming behalve het MAP, zeker wanneer het over kleine vlekvormige of lijnvormige vegetaties gaat.
In 2000 werd een onderzoek naar de haalbaarheid van een natuurinrichtingsproject in de
Uitkerkse polders gestart (Clays et al. 2000, VLM 2000). Daarin krijgen zilte vegetaties ruime
aandacht. In het Oostends krekengebied wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek voor
een Natuurinrichtingsproject onderzocht (Zwaenepoel et al. in voorbereiding).
Voor het Fort Isabella te Knokke-Heist wordt momenteel een natuurherstelplan uitgewerkt
(Zwaenepoel et al. in voorbereiding).

6.3.2 Inwendig beheer
In de recentst ingedijkte polders (Zwinpolders, …) is het zoutgehalte een gegeven dat relatief
weinig aan menselijk beheer gebonden is. In de oudere polders is het evenwel sterk gelinkt
aan de polder-waterhuishouding. Tot nog toe is die nauwelijks op natuurbeheer afgestemd,
maar voor de instandhouding van Bleek en Blauw kweldergraspopulaties lijkt het een noodzaak dit in de toekomst wel degelijk te doen. Verder is begrazing de meest noodzakelijke
beheersmaatregel. Vooral in het geval van de Blauw kweldergraspopulatie in de achterhaven
van Zeebrugge is het belangrijk het heel specifieke oud-agrarisch beheer een continuering te
geven, ook wanneer de huidige landbouwer zou verdwijnen. De Associatie van Bleek kweldergras, met sinds 2001 ook Goudknopje, in de Uitkerkse polders wordt begraasd door koeien
vanaf 15 juni tot in oktober. Buiten deze periode is Grauwe gans echter nog een geduchte grazer op dezelfde vegetatie.

Foto 11: Goudknopje, een Zuid-Afrikaanse adventief die wel vaker in pionierend zilt grasland
aangetroffen wordt, is vermoedelijk met ganzenmest gearriveerd. Uitkerkse polders.
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7. Voorkomen en verspreiding
De Associatie van Stomp kweldergras is met binnendijkse opnames of beschrijvingen gedocumenteerd van:
- West-Vlaanderen: Mikkem Damme, Bonem Damme, Branddijk Damme, een zilte wei
tussen Kleine Keignaard en Pierskillegeleed te Oudenburg, de Nieuwe watergang in
de
Zwinpolders te Knokke, de Gouverneurspolder en de Willem-Leopoldpolder aan weers
zijden van de Dievegatkreek in de Zwinpolders te Knokke, een kleiwinning nabij het
Fort Isabella in de Zwinpolders te Knokke, De Vrede te Westkapelle Knokke-Heist, de
Nieuwe kreek te Knokke-Heist, Klein Ter Doest Dudzele Brugge, de achterhaven van
Zeebrugge te Lissewege, de Blauwe Sluis te Bredene, weilanden te Oudenburg, wei
landen tussen de Beverkensweg en Noord-Ede te Houtave Zuienkerke, de Platte kreek
te Lapscheure Damme, Snaaskerke Gistel, Stabelvoorde Brugge, Clemensheuleweg
Noordhoek Oudenburg, Klemskerke De Haan, Vlissegem De Haan, Adinkerke De
Panne, de Schorrewei te Ettelgem Oudenburg, de Oudemaarspolder te Zeebrugge.
- Oost-Vlaanderen: de Rode Geul te Assenede, de Molenkreek te Sint-Margriete SintLaureins

Kaart 3 geeft de verspreiding weer van de Associatie van Stomp kweldergras, op basis van
beschikbare vegetatie-opnames in Vlavedat.
De Associatie van Blauw kweldergras is met opnames gedocumenteerd van:
- West-Vlaanderen: de achterhaven van Zeebrugge te Lissewege Brugge, ’t Molentje
Uitkerkse polders Blankenberge
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Kaart 4 geeft de verspreiding weer van de Associatie van Blauw kweldergras, op basis van
beschikbare vegetatie-opnames in Vlavedat.
De Associatie van Bleek kweldergras is binnendijks met opnames gedocumenteerd van:
- West-Vlaanderen: Klein Ter Doest Lissewege Brugge, ’t Molentje Uitkerkse polders
Blankenberge, kleiput nabij Fort Isabella Knokke

Kaart 5 geeft de verspreiding weer van de Associatie van Bleek kweldergras, op basis van
beschikbare vegetatie-opnames in Vlavedat.
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8. Waarde
8.1 Biodiversiteit
Deze vegetatietypes zijn zeer karakteristiek, maar soortenarm en ook de er in voorkomende
fauna-elementen zijn gering in aantal soorten. Een grotere soortenrijkdom wijst op een indringing van andere vegetatietypes.
8.2 Spontaneïteit
Deze vegetaties hebben menselijke invloed ondergaan, enerzijds door de indijking van poldergebieden, anderzijds door de inscharing van vee, noodzakelijk voor het voortbestaan van het
type. Het zoutgehalte van de bodem en de vochthuishouding zijn echter van doorslaggevender
belang dan de menselijke invloed.
8.3 Historiciteit
Zoals bij de paragraaf over het onstaan van deze vegetaties reeds geschetst komen deze
vegetaties in zowel lang als recent ingedijkte polders voor, waaruit bleek dat niet zo zeer
de absolute ouderdom van het landschap een rol speelt dan wel de zoutconcentratie. In de
recentst ingedijkte polders is dit zoutgehalte op meest natuurlijke wijze aanwezig. Elders is het
sterker antropogeen beïnvloed.
8.4 Zeldzaamheid
Dit type neemt een uiterst geringe oppervlakte in. Voor de Associatie van Stomp kweldergras
benadert het wellicht een grootte-orde van één tot hoogstens enkele hectaren, maar voor de
twee overige associaties is het in de grootte-orde van enkele vierkante meter.
8.5 Kwetsbaarheid
8.5.1 Algemeen
Moderne landbouw in de vorm van egaliseren van reliëfrijk grasland, ontwatering, bemesten
en herinzaaien, is de belangrijkste bedreiging voor de laatste relicten van de Stomp kweldergras-associatie. Havenuitbreiding (opspuiten van zilte weiden) bedreigt zeer acuut de belangrijkste populatie Blauw kweldergras. Bleek kweldergras is misschien wel niet zo bedreigd als
we vermoeden, enerzijds omdat de soort vaak niet herkend wordt en daardoor misschien wel
iets algemener is dan ze lijkt, anderzijds ook omdat de soort blijkbaar relatief vlot verschijnt na
natuurinrichtingswerken. Het blijft echter een vegetatie met kortstondige levensduur, die permanente aandacht vereist voor het instandhouden of nieuw creëren van een geschikt biotoop.
8.5. 2 Rode lijst
Hogere planten
Uitgestorven: Blauw kweldergras (inmiddels op twee plaatsen teruggevonden),
Beursjesganzevoet (door Vanhecke in 1983 op één plaats waargenomen en sindsdien niet
meer)
Bedreigd: Bleek kweldergras, Zilte schijnspurrie
Potentieel bedreigd: Kortarige zeekraal
8.6 Vervangbaarheid
De vervangbaarheid van dit biotoop is afhankelijk van de associatie. Stomp kweldergrasvegetaties kunnen vrij vlot nieuw gecreëerd worden, getuige de Schorrewei van het Paddegat te
Ettelgem bijvoorbeeld. De overige twee associaties zijn zeer onvoorspelbaar, omdat de aanvoer van diasporen met vogels vereist is en de belangrijkste soorten sowieso zeldzaam zijn.
Bovendien is het vestigen van beide soorten geen garantie voor een langdurig voorkomen,
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zoals natuurinrichtingswerken in de Uitkerkse polders aantonen. De vervangbaarheid voor
Blauw kweldergras-vegetaties moet omwille van de grote onzekerheid van het slagen als onbestaande worden beschouwd. Die van Bleek kweldergras-vegetaties is iets groter.
8.7 Ontwikkelingsduur
Deze is volledig afhankelijk van de aanvoersnelheid van diasporen door vogels en dus zeer
onvoorspelbaar.
9. Lacunes in de kennis
Door het beperkte aantal onderzoekers van binnendijkse zilte graslanden en de moeilijke taxonomie van Kweldergrassen zijn er zeer weinig opnames gemaakt van Bleek en Blauw kweldergras. Het aantal opnames van de belangrijkste soorten bedraagt: Zilte schijnspurrie 57, Stomp
kweldergras: 46, Bleek kweldergras 7, Blauw kweldergras 5, Beursjesganzevoet 2, Goudknopje
1.
Faunistisch is er een nog veel groter gebrek aan gegevens, wat gezien de uiterst beperkte
oppervlakte van dit vegetatietype binnendijks geen verwondering wekt.
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1. Algemene kenmerken
Het Verbond van Engels gras is een vegetatietype waarvan de meeste vertegenwoordigers
buitendijks voorkomen. Eén associatie, gekenmerkt door Zilte rus, is echter ook zeer relevant
voor binnendijkse zilte graslanden, hoewel zeer vaak, door het proces van ontzilting, in een
overgangssituatie met vegetaties van het Zilverschoonverbond. Begrazing is essentieel om de
binnendijkse vertegenwoordiger in stand te houden. Zilte rus-vlekken zijn visueel de duidelijkste
indicatoren van zilte vegetaties in de polders. De donkergroene kleur verraadt al van op afstand
hun aanwezigheid. Het pollen-trapgaten-reliëf van de zilte rus-vegetaties is ook bij uitstek het
broedbiotoop van Tureluur.

Foto 12: Associatie van Zilte rus aan de Roskambeek te Lissewege. De donkergroen kleur
van de vegetatie en het bultenpatroon van de Zilte rus-pollen zijn van verre in het landschap
zichtbaar.
BWK: De aanduiding Da slaat op alle zilte vegetaties van slikken, schorren en binnendijkse
zilte graslanden. Binnendijks is de aanduiding Da op de eerste plaats zeer uitzonderlijk. Meestal
wordt Da gebruikt in combinatie met Hpr, bijvoorbeeld Hpr* + Da + Mr of iets dergelijks.
Corine:
15 Salt marshes, salt steppes and gypsum scrubs
15.33 Upper schorre communities. Armerion maritimae. Often relatively species-rich, grassy,
flowery formations of upper salt meadows, with Armeria maritima, Glaux maritima, Plantago
maritima, Frankenia laevis, Artemisia maritima, Festuca rubra, Agrostis stolonifera, Juncus
gerardii, Carex extensa and Blysmus rufus. The dominance of various species induces
distinctive facies, among which:
15.331 Juncus gerardii-rich or –dominated formations
15.333 Festuca rubra or Agrostis stolonifera swards
2. Diagnostische soorten
Melkkruid (Glaux maritima), Zilte rus (Juncus gerardii) en Kwelderzegge (Carex extensa)
zijn kentaxa. Alleen de eerste twee zijn in Vlaanderen binnendijks nog relevant, aangezien
Kwelderzegge vermoedelijk uitgestorven is. Melkkruid is tevens klassekensoort. Zilte rus is een
transgrediërende kensoort (zie de associatie hieronder).
Zilte rus (Juncus gerardii) is (preferente) kensoort van de Associatie van Zilte rus (Juncetum
gerardii).
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3. Flora en vegetatie
3.1 Het Verbond van Engels gras (Armerion maritimae Br.-Bl. et De Leeuw 1936)
Lebrun et al. (1949) vermelden het Armerion maritimae binnen de Zeekraal-klasse
(Salicornietea) en niet bij de Zeeaster-klasse (Asteretea tripolii). Kwelderzegge, Zilte rus en
Aardbeiklaver worden als kensoorten opgegeven. Aardbeiklaver is volgens onze tabel een
kensoort van de zilte vleugel van het Zilverschoonverbond en komt binnen het Armerion slechts
met geringere presentie voor (20%).
De recentste Nederlandse indeling (Westhoff et al. 1998) vermeldt Zilte rus (transgrediërend),
Melkkruid en Kwelderzegge als kensoorten voor het verbond. Kwelderzegge is uitgestorven in
Vlaanderen. De overige twee soorten komen ook uit de Vlaamse tabel van binnendijkse zilte
graslanden als kensoorten van het Armerion naar voor.

3.2 Onderverdeling
3.2.1 Associaties
Lebrun et al. (1949) geven in het eerste Belgische overzicht van plantengemeenschappen
drie associaties binnen het Armerion op, nl. het Armerieto-Festucetum Br.-Bl. et De Leeuw,
het Junceto-Caricetum extensae Br.-Bl. et De Leeuw en het Junceto-Oenanthetum lachenalii
Tüxen. De eerste twee worden als buitendijkse vegetaties beschreven, waarbij de tweede
associatie alleen van het Zwin vermeld wordt. Ze zijn hier in de context van binnendijkse zilte
vegetaties niet verder relevant. De derde associatie wordt als een binnendijkse vegetatie
beschreven: ‘Bordure des fossés des polders dont le plan d’eau varie considérablement
au cours de l’année. Connue dans le district des alluvions marines et fluviales’. Zilt torkruid
(Oenanthe lachenalii) en Selder (Apium graveolens) worden als kensoorten opgegeven. In
Nederland wordt de vegetatie alleen buitendijks aangetroffen (Westhoff et al. 1998). Zeerus
(Juncus maritimus) en Zilt torkruid worden als kensoorten opgegeven. In Noord-Frankrijk
wordt de associatie ook van binnendijkse standplaatsen beschreven (Géhu et al. 1983). De
Vlaamse tabel, met 25 Zilt torkruid-opnamen, geeft een afwijkende situatie weer. Zilt torkruid
staat buitendijks (Zwin) in een situatie die best met de Nederlandse associatiebeschrijving
overeenkomt, maar heeft binnendijks een veel bredere amplitude dan het Armerion. Hier komt
Zilt torkruid eveneens voor in overgangen van het Armerion naar de Riet-klasse, in overgangen
tussen het Zilverschoonverbond en het Armerion, in de rest van de Zeeaster-klasse, meer
bepaald in de rompgemeenschap Zeebies-[Asteretea tripolii] en het Stomp kweldergrasverbond, verder ook in de zilte vleugel van het Zilverschoonverbond, in overgangen van het
Zilverschoonverbond naar de Riet-klasse en in de Riet-klasse zelf. Die enorme variatie aan
groeiplaatsen is mooist waar te nemen langs de Dievegatkreek te Knokke, waar quasi alle de
hier beschreven vegetaties voorkomen. Syntaxonomisch lijkt de situatie best op te lossen door
de associatiebenaming Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi Tüxen 1937 te reserveren voor
de buitendijkse situatie (Zwin), waarbij echter Zilt torkruid niet als kensoort kan gelden, maar
een kencombinatie Zeerus-Zilt torkruid de situatie oplost. Binnendijks komt deze associatie niet
voor en kan er zeker geen syntaxonomische status aan Zilt torkruid worden toegekend. Selder
heeft blijkens de Vlaamse tabel eveneens een brede ecologische range binnen diverse zilte
pioniergemeenschappen van de Zeekraal-, de Zeeaster- en de Tandzaad-klasse en kan hier
evenmin als een kensoort voor een associatie gelden.
Westhoff et al. (1998) onderscheiden voor Nederland binnen het Armerion 7 associaties,
waarvan slechts één relevant voor binnendijkse situaties, namelijk de Associatie van Zilte rus
(Juncetum gerardii Warming ex Nordhagen 1923). Deze situatie gaat binnendijks ook voor
Vlaanderen op.
Samenvattend onderscheiden we voor Vlaanderen dus slechts één binnendijkse associatie
binnen het verbond, namelijk de Associatie van Zilte rus (Juncetum gerardii Warming ex
Nordhagen 1923)
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Foto 13: Deze Zilt torkruid-Zeebies-combinatie is slechts één van de vele vegetaties waarin Zilt
torkruid aan de Dievegatkreek te Knokke-Heist te vinden is.
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3.2.2 Romp- en derivaatgemeenschappen
RG Fioringras-[Juncetum gerardii/Lolio-Potentillion] en RG Zilte rus-[Juncetum gerardii/LolioPotentillion]. Deze rompgemeenschappen komen vrij veel voor in ontziltende omstandigheden.
Vooral in de oudst ingepolderde polders zijn overgangen tussen de Zeeaster-klasse en het
Zilverschoonverbond meer regel dan uitzondering.

Foto 14: Overgangen tussen de Associatie van Zilte rus en het Zilverschoon-verbond zijn meer
regel dan uitzondering in ontziltende oudere polders. Monnickenmoere Lissewege.
3.4 Mossen
In deze vegetaties komen meestal geen mossen voor.
3.5 Fungi
Er zijn ons geen macrofungi van deze vegetatie bekend. De roestzwam Uromyces lineolatus
begint haar cyclus op Torkruiden of andere schermbloemigen, Melkkruid of Lidsteng en gaat in
de zomer op Zeebies over.
Fauna
- Vogels
Net zoals bij de overige binnendijkse zilte vegetaties zijn de faunistische aspecten zeer
slecht bekend, met uitzondering van de avifauna. De Associatie van Zilte rus is de favoriete
broedplaats van Tureluur en geschikt foerageergebied voor heel wat steltlopers en weidevogels.
Er werd op Terschelling waargenomen dat smienten de wortelstokken van Zilte rus vreten en
aldus stukken schor kunnen afplaggen.
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- Vlinders
Volgens Bink (1992) blijkt het Armerion een geschikt habitat te kunnen zijn voor Dwergdikkopje
(Thymelicus acteon). Deze soort komt echter niet in Vlaanderen voor. Ook Klaverblauwtje
(Cyaniris semiargus) en Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia) blijken in dit biotoop te gedijen.
Deze soorten zijn in Vlaanderen met uitsterven bedreigd. De eerste komt alleen in Limburg en
de Voerstreek voor, de tweede nog slechts op drie plaatsen op zandgronden en gezien deze
locaties uiteraard niet in het Armerion. Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) en Argusvlinder
(Lasiomatta megera) worden wél in de polders aangetroffen en zijn dus zowat de enige
relevante soorten voor Vlaanderen, hoewel de waardplanten geen Armerion-soorten zijn, maar
resp. vlinderbloemigen en grassen en er dus minstens een mozaiek met andere graslandtypes
vereist is.
Een op Zilte rus gespecialiseerde kokermot is Coleophora adjunctella. Van de dwergcicaden
komt onder meer Arthaldus pascuellus op Zilte rus voor. De grasmineermot Biselachista scirpi
mineert naast Zeebies ook Zilte rus.
- Sprinkhanen
Er zijn weinig sprinkhanen bekend van zilte milieus. Zanddoorntje (Tetrix ceperoi) is een van de
weinige soorten die ook op plaatsen voorkomt met brak water.
- Mollusken
Wat betreft brakwatermollusken geeft Dumoulin (1990) toch net iets vochtiger biotopen op:
het Thero-Salicornion en het Puccinellietum maritimae zijn wellicht relevanter dan het hier
besproken biotoop.
Voor overige faunawaarnemingen verwijzen we naar de buitendijkse tegenhangers van dit
verbond en naar de fauna-elementen beschreven bij de zilte vertegenwoordigers van het
Zilverschoonverbond.

5. Milieukarakteristieken
Deze vegetatie gedijt in de West-Vlaamse polders voornamelijk onder extensieve
koeienbegrazing of, omwille van de geringe landbouwwaarde van dit type grasland, nog eerder
onder jong vee-begrazing. Het gaat bijna steeds om seizoenale begrazing, gezien de verweving
natuur-landbouw op vele percelen. In Nederland is ook schapenbegrazing frequent. De bodem
is meestal een venige, brakke klei, die heel vaak refereert naar uitgeveende percelen. Het
grondwater varieert weinig in de loop van het jaar. ’s Winters is er een plas-dras-situatie, ’s
zomers zakt het grondwater amper enkele decimeter beneden het maaiveld. In de achterhaven
van Zeebrugge speelt zilte kanaalkwel een belangrijke rol bij de zoutvoorziening van de bodem.
De bodem-pH is steeds binnen het neutrale bereik (metingen Lissewege, Ettelgem).

6. Ontstaan, successie en beheer
6.1 Ontstaan
De uitveningen van de polders die veelal aan de basis liggen van deze plantengemeenschap
zijn in de oudst ingepolderde polders veelal relatief systematische grootschalige uitveningen,
die nog steeds op perceelsniveau te herkennen zijn, dit in tegenstelling tot de latere private
uitveningen die frequent in 17de, 18de en zelfs nog 19de-eeuwse gemeentelijke geschriften
terug te vinden zijn. De eerste zijn veelal te herkennen aan laag gelegen percelen met een
uitgesproken laantjes-patroon. De laatste zijn moeilijk te herkennen, omdat er op een weinig
geordende wijzen putten (‘darinckwakes’) gegraven werden, die nadien min of meer slordig
weer dichtgegooid werden. In de, met een verouderde terminologie, als ‘Nieuwland’ aangeduide
polders (cf. Baeteman 2000, Tys 2000) zijn perceelsgewijze uitveningen zeldzaam, maar is de
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Associatie van Zilte rus nog aan te treffen in de weilanden langs voormalige kreken. Mooie
voorbeelden moeten we vooral in de Zwinpolders zoeken.
Mooie voorbeelden van het eerste type treffen we nog aan nabij Ter Doest in Lissewege, waar
het toponiem ‘Monnickenmoere’ nog verwijst naar de systematische middeleeuwse uitvening
door de abdij van Ter Doest.
6.2 Successie
Bij het wegvallen van begrazing verandert deze vegetatie doorgaans in Zeebies- of
Rietvegetaties. Riet kiemt weliswaar niet in dit zilte milieu, maar kan op vegetatieve wijze zeer
snel niet begraasde zilte terreinen koloniseren.
Een andere frequente successie in het verleden was de omzetting naar intensief agrarisch
grasland door ontwatering en bemesting.
Door geleidelijke ontzilting binnendijks verkeert de Associatie van Zilte rus op veel plaatsen in
een overgangsstadium naar het Zilverschoonverbond.

Foto 15: Mozaïek van zilte vegetaties, met de Associatie van Zilte rus herkenbaar aan de
donkergroen kleur, aan de Bonemkreek te Damme.
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6.3. Beheer
6.3.1 Uitwendig beheer
In veel gevallen liggen deze vegetaties in vogelrichtlijngebied (tureluur!) en
habitatrichtlijngebied. In de Habitatrichtlijn vallen deze vegetaties onder code 1330: ‘Atlantische
schorren’ (Glauco-Puccinellietalia maritimae) van bijlage I (Anselin et al. 2000). Dit habitat werd
binnendijks afgebakend in Gebied 2: Poldergraslanden. Er vallen vooral West-Vlaamse zilte
graslanden onder in Zandvoorde, Uitkerke, Stalhille, Dudzele, Knokke, Lapscheure, Hoeke,
Damme, Blankenberge en Lissewege. In Oost-Vlaanderen werd in de aanpassing van 2000 ook
wat gebied toegevoegd uit het Oost-Vlaams krekengebied. Belangrijk is dat er in 2000, omwille
van politieke keuzes in verband met de haven van Zeebrugge, geen aanpassing gebeurde
in de achterhaven van Zeebrugge, waardoor enkele zeer waardevolle percelen dreigen een
bescherming te ontlopen.
Zilte graslanden (Hpr* + Da en Hpr + Da) zijn als ‘historisch permanent grasland’ (hpg)
natuurvergunningsplichtig. In groengebied, parkgebied, buffergebied en bosgebied is er een
verbod tot omzetting. In vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden van
ecologisch belang en met bijzondere waarde zijn ze vergunningsplichtig. In vogelrichtlijngebied,
Ramsargebied en habitatrichtlijngebied geldt eveneens de vergunningsplicht. In de nietintegrale vogelrichtlijngebieden geldt de vergunningsplicht alleen daar waar hpg’s aangeduid
zijn als habitat. In het poldercomplex is zilt grasland niet expliciet vermeld als habitat, maar
‘poldergrasland en hun microreliëf’ wél, waardoor quasi alle zilte graslanden wel degelijk ook
habitat zijn.
De Da-aanduiding op de Biologische waarderingskaart heeft zijn implicaties op het mestdecreet
(Paelinckx & Kuijken 1999). Martens et al. (1997) geven een kritische evaluatie van de MAPbemestingsnormering van graslanden voor gebieden van de groep ‘natuur’.
Zilte rus-vegetaties liggen minder veelvuldig dan Stomp kweldergrasvegetaties in agrarisch
gebied zonder enige papieren bescherming. Hun visueel opvallend aspect maakt dat ze vrijwel
steeds correct als Hpr + Da op de biologische waarderingskaart verschenen, vanaf de eerste
versie (1980), waardoor alle daaropvolgende papieren beschermingen of aankopen door
natuurverenigingen vergemakkelijkt werden.

6.3.2 Inwendig beheer
Westhoff et al. (1998) noemen een beweidingsdruk van 0,5 stuks rundvee per hectare optimaal,
maar gaan wellicht uit van een Nederlandse situatie, waarbij dit vegetatietype vrij uitgestrekt
buitendijks voorkomt. In de Vlaamse polders komt het type steeds vleksgewijze voor in een
mozaiek van andere zilte, maar tevens ook productievere graslandtypes zoals kamgrasland
en dergelijke. Daardoor mag de beweidingsdruk iets hoger zijn. Doordat in de meeste
gevallen jaarrondbeweiding niet te combineren is met agrarisch medegebruik wordt veelal ook
seizoensbeweiding toegepast. Dit impliceert bijna steeds een proefondervindelijk aanpassen
van aantal dieren en begrazingsduur. In het algemeen wijst de ervaring uit dat het niet goed
is te laat met de begrazing te starten, omdat de vegetatie anders vervilt of door rietvegetaties
verdrongen wordt. Zo is de datum 15 juni die vaak gesuggereerd wordt vanuit avifaunistisch
standpunt, botanisch gezien nefast. Het hoge aantal dieren dat op dat moment nodig is om
de vegetatie opnieuw kort te krijgen zorgt voor een te hoge bemestingsdruk en vermindert het
succes van tweede broedsels. Het is beter een vroegere inscharing met een geringer aantal
dieren te overwegen, ook al sneuvelt er dan wel eens een legsel.
Vaak komt deze vegetatie nog slechts met een smalle gordel voor langs een brakke sloot. Hier
is het van belang geen afsluitingen te plaatsen die beweiding van de slootrand onmogelijk
maken. Westhoff & Sykora (1979) toonden aan dat bij het wegvallen van begrazings- of
maaibeheer op tien jaar tijd alle karakteristieke zilte soorten uit dit verbond verdwenen waren,
terwijl Zilte rus en Schorrezoutgras na 37 jaar begrazings- of maaibeheer nog steeds aanwezig
waren, ondanks de voortschrijdende ontzilting.
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7. Voorkomen en verspreiding
De Associatie van Zilte rus is met binnendijkse opnames of beschrijvingen gedocumenteerd
van:
West-Vlaanderen: de achterhaven van Zeebrugge (Lissewege, Brugge), Monnickenmoere
Lissewege Brugge, Snaaskerke Gistel, het Pierskillegeleed te Oudenburg, Stalhille Jabbeke,
De Vrede Westkapelle Knokke-Heist, de Willem-Leopoldpolder Knokke-Heist, de Nieuwe
Watergang Knokke-Heist, de Gouvernementsweide Westkapelle Knokke-Heist, Lapscheure
Damme, Bonem Damme, het Paddegat te Ettelgem Oudenburg, Uitkerkse polders Uitkerke
Blankenberge
Oost-Vlaanderen: de Rode Geul te Assenede
De rompgemeenschappen zijn van dezelfde locaties afkomstig.

Kaart 6 geeft de verspreiding weer van de Associatie van Zilte rus, op basis van beschikbare
vegetatie-opnames in Vlavedat.

8. Waarde
8.1 Biodiversiteit
Deze vegetatietypes zijn zeer karakteristiek, maar soortenarm en ook de er in voorkomende
fauna-elementen zijn gering in aantal soorten. Een grotere soortenrijkdom wijst op een
indringing van andere vegetatietypes.
8.2 Spontaneïteit
Deze vegetaties hebben menselijke invloed ondergaan, enerzijds door de indijking van
poldergebieden, anderzijds door de inscharing van vee, noodzakelijk voor het voortbestaan
van het type. Het zoutgehalte van de bodem en de vochthuishouding zijn echter van
doorslaggevender belang dan de menselijke invloed.
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8.3 Historiciteit
Zoals bij de paragraaf over het onstaan van deze vegetaties reeds geschetst komen deze
vegetaties zowel in de oudst als recentst ingepolderde polders, waaruit bleek dat niet zo zeer
de absolute ouderdom van het landschap een rol speelt dan wel de zoutconcentratie. In de
recentste polders is dit zoutgehalte op meest natuurlijke wijze aanwezig (kreekoevers). Elders is
het sterker antropogeen beïnvloed (uitveningen).
8.4 Zeldzaamheid
Dit type neemt binnendijks een uiterst geringe oppervlakte in, in de grootte-orde van hoogstens
enkele hectare. Het is mogelijks onderbemonsterd in het Oost-Vlaams krekengebied, en in de
West-Vlaamse westkustpolders, waar minstens de soort Zilte rus voorkomt. Of effectief ook de
Associatie van Zilte rus er aanwezig is vergt nader onderzoek.
8.5 Kwetsbaarheid
8.5.1 Algemeen
Moderne landbouw in de vorm van egaliseren van reliëfrijk grasland, ontwatering, bemesten
en herinzaaien, zijn geleidelijk als belangrijkste bedreiging verdwenen, gezien de recente
uitbreiding van habitatrichtlijngebied, waarbij zilte vegetaties een belangrijke prioriteit kregen. Of
deze papieren bescherming ook overal effectief zal zijn is natuurlijk nog een andere vraag.
Havenuitbreiding (opspuiten van zilte weiden) bedreigt zeer acuut de populaties Zilte rus in de
achterhaven van Zeebrugge.
Een niet adequaat natuurbeheer, met verkeerde begrazingsdichtheden of te laat inscharen van
vee kan de meest relevante bedreiging in de toekomst worden.
8.5.2 Rode lijst
- Hogere planten
Sterk bedreigd: Dunstaart, Zilt torkruid
Bedreigd: Bleek kweldergras, Zilte schijnspurrie, Zilte zegge
Potentieel bedreigd: Gerande schijnspurrie, Schorrezoutgras, Veldgerst
8.6 Vervangbaarheid
De vervangbaarheid van dit biotoop is eerder praktisch gelimiteerd dan principieel. Afgraven
van poldergrasland tot op een zilt niveau is in principe mogelijk en vogels zijn vermoedelijk
goede verspreiders van Zilte rus, dat immers zeer veel en klein zaad heeft, dat makkelijk aan
de poten van eendachtigen en ganzen blijft hangen. In praktijk kampen we met een reeks
problemen als het gevecht om de open ruimte tussen landbouw, havenuitbreiding, industrie,
recreatievoorzieningen, … en natuurbehoud in de polders. Verder zijn ook heel wat droge,
niet zilte poldergraslanden belangrijke cultuurhistorische relicten, al dan niet beschermd als
landschap. Deze kunnen in veel gevallen zelfs nog meer aanspraak maken op de titel historisch
permanent grasland, dan hun zilte tegenhangers, die vaak uitgebrikt of uitgeveend zijn en dus
recenter.
8.7 Ontwikkelingsduur
In de nabijheid van zilte vegetaties kan een Zilte rus-vegetatie zeer snel gerealiseerd worden.
Natuurontwikkelingsprojecten als de Schorrewei te Ettelgem bewijzen dat op enkele jaren tijd
volwaardige vertegenwoordigers kunnen gecreëerd worden. Bij afwezigheid van zilte vegetatie
in de buurt speelt uiteraard de factor toeval mee. Hier is de frequentie van bezoekende vogels
belangrijk. Vermoedelijk is vooral exozoöchorie belangrijk, maar ook endozoöchorie speelt
mogelijks mee.
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9. Lacunes in de kennis
Hoewel het aantal opnames van binnendijkse Armerions beperkt is, is de Associatie van Zilte
rus zo weinig variabel dat ze vrij goed gekend is. Het aantal opnames van de belangrijkste
soorten bedraagt: Zilte rus 166, waarvan echter ongeveer twee derde van buitendijkse
vegetaties, Melkkruid 145, Zilt torkruid 25, Zeerus 13, Selder 8, Kwelderzegge 0.
Faunistisch is er een groot gebrek aan gegevens, behalve voor wat betreft de avifauna.
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1. Algemene kenmerken
Het Zilverschoonverbond is een plantengemeenschap van standplaatsen die langdurig nat
zijn, vaak gekoppeld aan sterke schommelingen in de waterstand. De meeste standplaatsen worden begraasd en betreden, hoewel ook antropogene verstoringen vaak geschikte
(pioniers)standplaatsen creëren. De aard van het substraat is erg variabel, maar voedselrijkere
bodems overwegen. Zowel zoete als brakke standplaatsen komen voor. De vegetatie neemt
zelden grote oppervlaktes in, maar is in zijn typische vorm een smalle gordel tussen een drogere en een nattere standplaats. Juist omwille van die overgangspositie is er heel wat discussie geweest en nog steeds over het zelfstandig karakter van de vegetaties van dit verbond.
BWK : Er is geen eigen eenheid voor dit type vegetaties voorzien, omdat die zelden perceelsdekkend voorkomen. In de eerste BWK-kartering belandden vertegenwoordigers met
Pijptorkruid vaak onder de noemer Hc. Dit is nogal vervelend, omdat men hierbij nogal snel het
idee krijgt met een Dotterverbond te maken te hebben. Zilte vertegenwoordigers ressorteren
meestal onder de toeving + Da, bijvoorbeeld Hpr + Da. Het onderscheid met zilte vegetaties
van de Zeeaster-klasse blijkt hier weliswaar niet uit, maar dat werkt minder verwarrend dan de
eerste aanduiding. Vermoedelijk worden heel veel vertegenwoordigers simpelweg genegeerd
bij de BWK-kartering, omwille van hun geringe oppervlakte en het ontbrekend van een passend BWK-symbool.
Corine :
Zilte vertegenwoordigers vallen gedeeltelijk onder 15.33: upper schorre communities, bijvoorbeeld 15.335 Carex distans beds, 15.339: Eleocharis uniglumis beds, 15.33C: Potentilla anserina carpets.
37.2 Eutrophic humid grasslands geeft ook het Agropyro-Rumicion op. Dit is een oude/alternatieve benaming voor het Lolio-Potentillion Hier ressorteren de meeste zoete vertegenwoordigers.
37.24: flood swards and related communities Agropyro-Rumicion crispi.
37.241: Tall rush pastures vertegenwoordigt ondermeer Zeegroene rus-vegetaties
37.242: Creeping bent and tall fescue swards. Flood swards with Agrostis stolonifera, Carex
hirta, Festuca arundinacea, Juncus inflexus, Alopecurus geniculatus, Rumex crispus, Mentha
longifolia, Mentha pulegium, Potentilla anserina, Potentilla reptans, Ranunculus repens.
2. Diagnostische soorten
Fioringras (Agrostis stolonifera), Geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus), Zilverschoon
(Potentilla anserina), Krulzuring (Rumex crispus), Valse voszegge (Carex cuprina), Ruige
zegge (Carex hirta), Zeegroene rus (Juncus inflexus), Smalle rolklaver (bedekkingsoptimum,
overigens zwakke kensoort) en Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous, zwak, ook veel in
natte varianten van kamgrasland, intensief cultuurgrasland en Muizestaart-vegetaties) blijken
de beste verbondskentaxa op Vlaams niveau.
Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) is een gemeenschappelijke kensoort van de zilte associaties, met een presentie-optimum in de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras.
Moeraszoutgras (Triglochin palustre) en Slanke waterbies (Eleocharis palustris subsp. uniglumis) zijn kentaxa van de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras.
Akkerkers (Rorippa sylvestris) en Engelse alant (Inula brittannica) zijn kentaxa van de
Associatie van Akkerkers.
Platte rus (Juncus compressus) is een kensoort van de Associatie van Platte rus.
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Zilte zegge (Carex distans), Valse voszegge (Carex cuprina), Zeegroene rus (Juncus inflexus),
Madeliefje (Bellis perennis), Kamgras (Cynosurus cristatus) en Watermunt (Mentha aquatica)
zijn de kencombinatie van de Associatie van Zilte zegge.
3. Flora en vegetatie
3.1 Het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion Tüxen 1947)
In het eerste Belgische vegetatie-overzicht (Lebrun et al. 1949) is het Zilverschoonverbond niet
opgenomen. Wél wordt er een associatie vermeld onder het Arrhenatherion, die naar de huidige inzichten onder het Zilverschoonverbond geplaatst zou worden, namelijk de ‘Association à
Ranunculus repens et Alopecurus geniculatus’.
In Nederland is vrij veel aandacht besteed aan dit verbond, zij het dat het niet erg bruikbaar is
om de Vlaamse toestand adequaat te beschrijven.
Westhoff & Den Held (1969) betitelen het Zilverschoonverbond nog met de oude en inmiddels in onbruik geraakte benaming Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940 em. R.Tx. 1950 en
geven een bijzonder groot aantal kensoorten op, evenals een bijna even ruime lijst met taxa
die een zekere affiniteit tot het verbond vertonen. Een groot aantal daarvan zijn achterhaald
door later onderzoek, reden waarom we ze hier niet in extenso opsommen. Enkele ervan zijn
echter toch nog vermeldenswaard. Moeraszoutgras, Slanke waterbies, Aardbeiklaver, Zilte
zegge, Smalle rolklaver en Platte bies worden als verbondskensoorten opgegeven, terwijl de
eerste twee uit onze analyse eerder als associatiekensoorten naar voor komen (zie verder).
Aardbeiklaver is een gemeenschappelijke soort van zowel de Associatie van Moeraszoutgras
en Fioringras als van de Associatie van Zilte zegge. Zilte zegge komt in Vlaanderen in een
brede variatie van zoete graslanden, zilte graslanden, duinen, opgespoten terreinen en
schorren voor, maar heeft een presentie- en bedekkingsoptimum in de overgang van polderkamgrasland naar brakke vegetaties van de Zeeasterklasse, zij het in net iets minder natte
en brakke omstandigheden dan optimaal voor Moeraszoutgras en Slanke waterbies. Deze
overgang is meest met het Zilverschoonverbond verwant. We komen hierop terug bij de
bespreking van de associaties. Smalle rolklaver komt zowel in pioniersgemeenschappen in de
duinen, in het Zilverschoonverbond als in de Zeeasterklasse voor (Associatie van Zilte rus),
maar heeft een bedekkingsoptimum in het Zilverschoonverbond. Platte bies is in Vlaanderen
slechts met vijf opnames gedocumenteerd van drie verschillende duinlocaties (Oostduinkerke,
Westende, De Panne). Het gaat respectievelijk om een wegberm in overgang van de Klasse
der vochtige graslanden naar het Zilverschoonverbond, een duinpanne in de overgang van de
Associatie van Moeraszoutgras naar de Knopbiesassociatie en een duinpanne behorend tot de
Knopbiesassociatie (Klasse der Kleine zeggen). Een aantal interessante soorten zoals Polei,
Genadekruid, Moerasgamander, Waardzegge en Varkenskerveltorkruid worden eveneens als
kentaxa opgegeven, maar zijn in Vlaanderen zo zeldzaam geworden of zelfs uitgestorven,
waardoor er ook geen opnames van beschikbaar zijn en deze status hier nog moeilijk te controleren valt. Waardzegge is in 1999 nog waargenomen in Oostduinkerke-Wulpen (IFBL C151-12) en de locatie is dus wellicht nog terug te vinden. Varkenskerveltorkruid werd in 1862 en
1889 voor het laatst betrouwbaar waargenomen in Nieuwpoort en Lombardsijde (Chenal de
Nieuport, digues maritimes à Lombartzijde). Mogelijks betreft het dezelfde groeiplaats (schriftelijke mededeling Wouter Van Landuyt, floradatabank).
Sykora (1982, 1983) bestudeert het Nederlandse Zilverschoonverbond (onder de recentere en
ook in België meest gebruikte benaming Lolio-Potentillion Tüxen 1947) en sluit daar ook een
aantal Belgische opnames bij in. Ook in het graslandgedeelte van de Vegetatie van Nederland
is hij de hoofdauteur van het Zilverschoonverbond (Sykora et al. 1996). De verbondskensoorten worden drastisch beperkt tot Fioringras, Valse voszegge, Behaarde boterbloem, Krulzuring,
Aardbeiklaver en Geknikte vossestaart. Zeegroene rus wordt niet weerhouden.
De Noord-Franse situatie wordt bemoeilijkt door een typisch Franse splitterigheid en nieuwe
benamingen. De Foucault (1984) erkent het Lolio-Potentillion niet en plaatst de mediterraanatlantische zilverschoonverbond-vegetaties voor het merendeel in een nieuw verbond, het
Oenanthion fistulosae, met Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa), Addertongboterbloem
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(Ranunculus ophioglossifolius) en Trifolium michelianum als kensoorten. Pijptorkruid is in
Vlaanderen weliswaar een soort met affiniteit tot het Zilverschoonverbond, maar heeft toch nog
een overwicht in de Riet-Klasse. De overige twee soorten zijn voor Vlaanderen niet relevant.
Ook bij De Foucaults differentiërende soorten hebben we heel wat bedenkingen, evenals trouwens het geselecteerde materiaal waarop hij zijn conclusies baseert (beperkt aantal internationaal geselecteerde opnames van uitgesproken afgescheiden associaties). Daarom negeren we
deze indeling bij de verdere bespreking.
Uit de Vlaamse vegetatietabellen komen volgende nuances naar voor :
Fioringras (Agrostis stolonifera), Geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus), Zilverschoon
(Potentilla anserina), Krulzuring (Rumex crispus), Valse voszegge (Carex cuprina), Ruige
zegge (Carex hirta), Zeegroene rus (Juncus inflexus), Smalle rolklaver (bedekkingsoptimum,
overigens zwakke kensoort) en Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous, zwak, ook veel
in natte varianten van kamgrasland, intensief cultuurgrasland en Muizestaart-vegetaties)
blijken de beste kentaxa op Vlaams niveau. De belangrijkste verschillen met de recentste
Nederlandse indeling zijn:
- Zilverschoon wordt niet als een Klassekensoort beschouwd, maar als een verbonds
kensoort.
- Zeegroene rus wordt als een goede verbondskensoort beschouwd, die zowel in zoete
als brakke omstandigheden voorkomt. Het feit dat de soort vaak in soortenarme
vegetaties optreedt, die moeilijk te plaatsen zijn en de relatief geringe presentie in
een totaaltabel, doen geen afbreuk aan die status. Er is een duidelijk presentieoptimum in en een goede spreiding over de hele range van het verbond.
- Ruige zegge krijgt geen associatie-status.
- Behaarde boterbloem is de zwakste kensoort, vanwege zijn eveneens hoge presentie
in bemeste graslanden met een gedegradeerde syntaxonomische status.
- Aardbeiklaver wordt niet als een verbondskensoort, maar als een gemeenschappelijke soort van de drie zilte associaties beschouwd. Er is een presentie-optimum is in de
Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras.

Foto 16: Valse voszegge staat frequentst op de oever van afgetrapte weiderandjes, een karakteristiek milieu voor het Zilverschoon-verbond.
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3.2 Onderverdeling
3.2.1 Associaties
Uit het voorgaande blijkt dat de Belgische literatuur en de Noord-Franse weinig informatie verschaffen. De Nederlandse literatuur blijft als meest aangewezen vergelijkingsmateriaal over.
Het feit dat Sykora (1982) ook een aantal Belgische opnames mee verwerkte blijkt echter geen
garantie voor een grote overeenstemming met onze tabel. Sykora (1982) en Sykora et al.
(1996) weerhouden 4 associaties voor Nederland, namelijk :
- Het Ranunculo-Alopecuretum geniculati Tüxen 1937 (Associatie van Geknikte vossestaart) met Geknikte vossestaart, Krulzuring, Ruige zegge, Platte rus, Polei,
Engelse alant, Vijfvingerkruid en Akkerkers als kentaxa.
- Het Triglochino-Agrostietum stoloniferae Konczak 1968 (Associatie van
Moeraszoutgras en Fioringras), met Moeraszoutgras, Slanke waterbies, Zomp-vergeet-me-nietje en Kruipend moerasscherm als kentaxa.
- Het Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae Sykora 1982 nom. inv. (Associatie van
Aardbeiklaver en Fioringras) met Aardbeiklaver als kentaxon (wordt in Nederland ook
als verbondskensoort beschouwd).
- Het Ononido-Caricetum distantis (Associatie van Kattedoorn en Zilte zegge) met
Kattedoorn als lokaal kentaxon binnen het kustgebied.
Een vergelijking met de Vlaamse tabellen toont ons volgende verschillen.
Twee belangrijke associatiekensoorten in de de Nederlandse ‘Associatie van Geknikte vossestaart’ opgesomd (Platte rus, Akkerkers) sluiten elkaar in de Vlaamse opnamen uit en kunnen dus moeilijk als kensoorten van één associatie beschouwd worden. In de oorspronkelijke associatiebeschrijving van Tüxen, komen slechts Geknikte vossestaart, Vijfvingerkruid,
Penningkruid, Akkerkers, Ruige zegge en Engelse alant als kensoorten voor, en is er geen
sprake van Platte rus. De Vlaamse situatie benadert de oorspronkelijke dus reeds iets beter,
maar er blijven problemen. In Vlaanderen zijn er minstens twee verschillende vegetatietypes
met Akkerkers, waarvan eentje hoofdzakelijk op grindbodems (vooral Maasbegeleidend) en
eentje hoofdzakelijk op slibrijke bodems (Schelde, Leie, Demer, …). In de eerste komt geen
Geknikte vossestaart voor en nauwelijks Ruige zegge, maar wél Engelse alant. In de tweede is
de situatie omgekeerd. Penningkruid komt in geen van beide vegetaties meer dan sporadisch
voor. Polei kwam tot voor kort nog op een drietal plaatsen aan de Maas voor (floradatabank),
maar er zijn ons geen opnames van bekend. Het is evenmin geweten of de groeiplaatsen
nog actueel bestaan of niet. Kenis et al. (1985) schrijven nog: ‘Speciaal te vermelden valt het
weilandje ten zuiden van Uikhoven dat op de kaart met een asterix aangegeven is. Het terrein is er zacht golvend met een centraal gelegen waterplas. In het grasland komen plaatselijk
groepjes voor van Polei (Pulegium vulgare). Dit is één van de twee standplaatsen in België.
De plant komt voor waar zich een steile overgang voordoet van permanent natte bodem naar
plaatsen die vrijwel het ganse jaar droog blijven. Dit weiland dat door ontgrinding bedreigd
wordt, is bovendien omgeven met mooie verwilderde meidoornheggen’. Het handigste lijkt dus
de oorspronkelijke associatie-benaming te handhaven met een beperkter aantal kensoorten,
en daarbinnen twee subassociaties te onderscheiden. Platte rus en Akkerkers sluiten elkaar
in de Vlaamse opnames uit en kunnen dus beter als aparte vegetaties beschreven worden.
Platte rus komt in vier vegetatietypes van het Zilverschoonverbond voor, waarvan eentje qua
differentiërende soorten goed overeenstemt met het voor Nederland beschreven RanunculoAlopecuretum equisetosum, de overige drie afwijken van eerder beschreven situaties. Eén
vegetatie komt overeen met zoete binnenlandse milieus, één met zilte poldermilieus, één
met duinmilieus. Wellicht kunnen we de vier vegetaties als subassociaties van één associatie
beschrijven. Geknikte vossestaart, Ruige zegge noch Vijfvingerkruid komen in Vlaanderen in
aanmerking voor een status als associatiekensoort. De eerste twee hebben een zeer brede
range en hebben hun hoogste presentie in verarmde, enigszins verruigde (Ruige zegge) of
bemeste (Geknikte vossestaart) omstandigheden. Vijfvingerkruid heeft een ecologische range
die zelfs het Zilverschoonverbond ver overstijgt.
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Foto 17: Het Zilverschoon-verbond, met ondermeer de Associatie van Platte rus, komt grootschalig voor in de Verdronken Weide van Ieper, die een wachtbekken- en natuurfunctie combineert.

Foto 18: Associatie van Platte rus, met Platte rus links en Zilte rus rechts in beeld. Oostends
krekengebied, natuurontwikkeling op voormalige akkers aan de Grote Keignaert.
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Foto 19: Polei komt (kwam?) nog uiterst beperkt voor aan de Maas, te Uikhoven.
Poleivegetaties kunnen zowat de bloemrijkste van dit verbond zijn, maar dit beeld is helaas niet
meer in Vlaanderen waar te nemen.
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De tweede associatie (Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras) is de enige die voor
Vlaanderen als relevant uit de tabellen naar voor komt zij het dat Zomp-vergeet-me-nietje hier
geen kensoort is en over Kruipend moerasscherm te discussiëren valt. Zomp-vergeet-me-nietje
heeft een brede amplitude binnen het hele Zilverschoonverbond en bovendien ook nog binnen
de Riet-klasse, zodat ze zelfs niet als een verbondskensoort kan beschouwd worden. Kruipend
moerasscherm is slechts met 8 Vlaamse duinopnames gedocumenteerd in Vlavedat (Ter Yde
Oostduinkerke, Groenendijk Oostduinkerke, Westende) en vertoont daarin een optimum binnen een vegetatie in de overgang van Zilverschoonverbond naar de Klasse der Kleine zeggen
(Parvocaricetea). Ook ecologisch is het te argumenteren deze plantengemeenschap eerder als
iets aparts te beschouwen (slibrijke duinzandbodems versus kleibodems van Moeraszoutgras).
We beschrijven ze hieronder als een rompgemeenschap, in de overgang van het
Zilverschoonverbond naar de Klasse der Kleine zeggen. Er moet echter toegevoegd worden,
dat momenteel een 60-tal vegetatie-opnamen van alle bekende Vlaamse groeiplaatsen van
Kruipend moerasscherm (de Vroente Herk-de-Stad, Vrijbroekpark Mechelen, kanaalberm SintNiklaas, duinen Oostduinkerke) verwerkt worden door Vanhecke & Ronse (in voorbereiding).
Dit zal ongetwijfeld een beter licht werpen op de ecologische en sociologische amplitude van
deze soort in Vlaanderen. Kenis et al. (1986) geven een summiere opsomming van zeldzame
soorten uit het Schulensbroek te Herk de Stad. Voor het deelgebied Landwijkbroek vermelden
ze eveneens Kruipend moerasscherm, naast andere zeldzaamheden zoals Bruin cypergras,
Watergras etc. Ook dit geeft reeds aan dat de binnenlandse vegetaties van Kruipend moerasscherm wellicht in andere vegetatietypes thuishoren dan deze aan de kust.

Foto’s 20 en 21: Bloeiend Moeraszoutgras is nog wel herkenbaar. In veel gevallen zijn echter
slechts vegetatieve scheuten te vinden, omdat de plant begraasd wordt.
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Foto 22: Moeraszoutgras is zeldzaam geworden in het centrum van landbouwpercelen, door
veralgemeende drainage van graslanden. De afgetrapte weiderandjes zijn momenteel het
belangrijkste resterende milieu.
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De Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras is in Vlaanderen onbestaande. Aardbeiklaver
heeft presentie- noch bedekkingsoptimum in een afgescheiden vegetatie, zonder andere kensoorten. Aardbeiklaver overlapt perfect met Slanke waterbies en Moeraszoutgras, maar heeft
een iets bredere amplitude (Zilte zegge-vegetaties). Het lijkt ons voor Vlaanderen dan ook
gerechtvaardigd de soort als een derde kentaxon (presentie-optimum) van de vorige associatie
te beschouwen.
De Associatie van Kattedoorn en Zilte zegge is evenmin een Vlaamse vegetatie. Kattedoorn
heeft in Vlaanderen een duidelijk presentie- en bedekkingsoptimum binnen het Cynosurion,
waar ze met gelijke presentie binnen het Lolio-Cynosuretum als het Galio-Trifolietum voorkomt.
Op schaal België is de amplitude nog groter, want Kattedoorn komt in Wallonië ook talrijk in
kalkgrasland voor. Kattedoorn en Zilte zegge sluiten elkaar bovendien in Vlaanderen volledig
uit. Zilte zegge staat in Vlaanderen net iets vochtiger en dus lager in de terreinen waar beide
soorten voorkomen. Zilte zegge kan daarentegen wellicht wél als een kensoort beschouwd
worden van een Zilverschoonverbond-vegetatietype in de overgang van kamgrasland naar
brakke vegetaties. Er is een zekere overlapping met het bereik van Moeraszoutgras en Slanke
waterbies, maar er zijn toch ook verschillen. Floristisch is het aantal soorten van de Klasse der
vochtige graslanden (Arrhenatheretea) hoger. Naar uitzicht is dat vegetatietype inderdaad graziger en minder vertrappeld. Er is zelfs een zeker optimum bespeurbaar in recent verlaten en
enigszins verruigende graslanden. Of die verschillen groot genoeg zijn om een aparte associatie te benoemen valt te bediscussiëren, maar wij zijn geneigd dit te doen.

Foto 23: In terreinen waar Kattedoorn en Zilte zegge samen voorkomen staat Kattedoorn net
iets hoger, meestal in Kamgrasland, Zilte zegge net iets lager, in het Zilverschoon-verbond.
Dievegatkreek Knokke-Heist.
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Foto 24: Venige weide in de Uitkerkse polder met Zilte zegge. Tot voor kort was dit nog een
bloemrijk hooiland. Herbicidengebruik deed er de meeste bloeiende soorten verdwijnen.
Wat verder opvalt is dat de poldervegetaties van het Zilverschoonverbond, door hun zilte vertegenwoordigers vrij goed te karakteriseren zijn op associatieniveau, maar dat de binnenlandse
vertegenwoordigers vaak niet op associatieniveau te benoemen zijn. In een poging daartoe
werden nog tabellen met enkele soorten met affiniteit tot het Zilverschoonverbond, zoals
Beekpunge (Veronica beccabunga) en Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa) nader bekeken, maar
dat leverde geen resultaten op. Beide soorten hebben nog steeds een overwicht in de Rietklasse en zijn dus geen bruikbare kensoorten om binnenlandse Zilverschoonverbonden verder
te karakteriseren. De meeste van deze vegetaties zijn slechts op verbondsniveau te benoemen.
Samenvattend onderscheiden we voorlopig vier associaties.
1. Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoliniferae
Konczak 1968). Moeraszoutgras, Slanke waterbies en Aardbeiklaver (presentie-opti
mum) zijn kentaxa. De volgorde van de kentaxa weerspiegelt een rangschikking van
meer naar minder veeleisend. Moeraszoutgras komt behalve in deze associatie verder ook nog voor in het Knopbiesverbond (Caricion davallianae), bijvoorbeeld in het
Buitengoor te Mol en het Goorke-Lokkerse Dammen te Arendonk. De andere belangrijkste Zilverschoonverbond-soorten zijn in volgorde van afnemende presentie
Fioringras, Geknikte vossestaart, Valse voszegge, Zilverschoon, Ruige zegge,
Behaarde boterbloem en Zeegroene rus.
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2. Associatie van Akkerkers. (Ranunculo-Alopecuretum geniculati Tüxen 1937).
Akkerkers en Engelse alant zijn kentaxa. De laatste is echter transgrediërend voor
de eerste subassociatie. De subassociatie inuletosum wordt gedifferentieerd door
Engelse alant, de Artemisietea-soorten Boerenwormkruid, Bijvoet en Canadese fijnstraal en een hele reeks Bidentetea-soorten (Viltige duizendknoop, Spiesmelde,
Rode ganzevoet, diverse Tandzaadsoorten, Reukloze kamille, Grote stekelnoot). De
subassociatie alopecuretosum wordt gedifferentieerd door Geknikte vossestaart en
een groot aantal soorten van de Arrhenatheretea (Scherpe boterbloem, Grote vossestaart, Pinksterbloem, Gestreepte witbol, Veldzuring, …).
3. Associatie van Platte rus (Juncetum compressi ass. nov.). Platte rus is de enige kensoort, maar er is een aanzienlijke variatie binnen de associatie, die hier beschreven
wordt als subassociaties. Subassociatie caricetosum hirtae, gedifferentieerd door
Ruige zegge, Zilverschoon, Watermunt en Wolfspoot. Subassociatie scirpetosum
maritimae, gedifferentieerd door Zeebies en een hele reeks soorten met lage presentie van de Asteretea tripolii, namelijk Stomp kweldergras, Zilte rus, Zilte schijnspurrie,
Gerande schijnspurrie, Melkkruid en Zeeaster. Subassociatie equisetosum, gedifferentieerd door Zomprus, Mannagras, Lidrus en Veenwortel. Subassociatie salicetosum repentis, gedifferentieerd door Kruipwilg, Duinriet, Padderus, Zeegroene zegge
en Zandzegge.
4. Associatie van Zilte zegge (Caricetum distantis ass.nov.). Kencombinatie Zilte
zegge, Valse voszegge, Zeegroene rus, Madeliefje, Kamgras en Watermunt. Zilte
zegge heeft hier weliswaar een presentie-optimum, maar komt daarnaast ook voor
op opgespoten terreinen, in de duinen, op schorren en op kalk- en basenrijke stand
plaatsen in het binnenland. Hoewel slecht gedocumenteerd in de opnames, gaat het
in dit laatste geval vermoedelijk meestal om een afwijkende ondersoort. Door deze
variatie aan potentiële biotopen en begroeingen is het minder praktisch om Zilte
zegge een kensoort van de associatie te noemen en is een kencombinatie werkbaarder.
3.2.2 Romp- en derivaatgemeenschappen
1. RG Kruipend moerasscherm-[Lolio-Potentillion/Parvocaricetea]. Zoals hogerop
geschetst zijn er zowel floristische als bodemkundige argumenten om Kruipend moerasscherm niet als een kensoort van de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras
te beschouwen.
2. RG Fioringras-[Lolio-Potentillion], RG Geknikte vossestaart-[Lolio-Potentillion] en RG
Ruige zegge-[Lolio-Potentillion]. Op plaatsen waar door intensivering van het landbouwkundig gebruik de gevoelige soorten uit de vegetatie verdwijnen, weten
Fioringras en/of Geknikte vossestaart vaak nog stand te houden. Wanneer voormalig
cultuurgrasland braak komt te liggen neemt Ruige zegge vaak een dominante positie
in in
natte depressies.
3. RG Pijptorkruid-[Lolio-Potentillion/Phragmitetea]. Hoewel Pijptorkruid in een groter
aantal Phragmitetea-gemeenschappen optreedt dan in het Lolio-Potentillion, komt
ze in overgangssituaties tussen beide vaak aspectbepalend voor.
4. RG Beekpunge-[Lolio-Potentillion/Phragmitetea]. Beekpunge komt zowel in de over
gang van Calthion naar Phragmitetea als in de overgang van Lolio-Potentillion naar
de Phragmitetea frequent voor, waardoor het iets meer een Phragmitetea-soort blijft.
5. RG Zilte schijnspurrie –[Puccinellietum distantis/Lolio-Potentillion]. Courant optredende vegetatie in binnendijkse zilte graslanden, die het midden houden tussen
brakke buitendijkse vegetaties (Asteretea tripolii) en zoete binnendijkse graslanden.
6. RG Moerasstruisgras-[Lolio-Potentillion]. In laantjes met een venig-zandige bodem
treffen we regelmatig Moerasstruisgras aan in een matrix van Zilverschoonverbond74
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soorten. Deze vegetatie werd zowel in de polders (Meetkerkse Moeren) als in het
binnenland (Zandig Vlaanderen, Kempen) aangetroffen.

Foto 25: Waterkruiskruid is in principe een soort van het Dotterbloem-verbond, maar onder
begrazing houdt ze ook wel stand in kamgrasweiden en overgangen met het Zilverschoon-verbond. Hier zijn de Zilverschoon-verbond-soorten Fioringras en Geknikte vossestaart dominant.
Polders van Stalhille.
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Foto 26: Moeraszuring is een soort van het Tandzaad-verbond (Bidention), maar komt ook frequent in overgangen met het Zilverschoon-verbond voor. Bonem Damme.
3.3 Mossen
Het Zilverschoonverbond telt geen mossen als kentaxa en is doorgaans vrij mossenarm. Dat
geldt in het bijzonder voor de zilte vertegenwoordigers. De frequentst voorkomende mossen
zijn Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) en Puntmos (Calliergonella cuspidata).
Verder worden Barbula convoluta, Brachythecium mildeanum, Bryum capillare, Bryum rubens,
Drepanocladus fluitans, Lophocolea bidentata, Pellia endiviifolia, Pohlia bulbifera, Haakmos
(Rhytidiadelphus sqarrosus), Sphagna spp., … af en toe aangetroffen.
3.4 Fungi
Ook voor fungi is dit geen uitgelezen biotoop. Bovendien is dit vegetatietype te weinig gekend
om als dusdanig gespecifieerd te zijn bij de excursieverslagen van de twee Vlaamse mycologische werkgroepen.
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4 Fauna
- Zoogdieren
Het Zilverschoonverbond is geen typisch biotoop voor welbepaalde zoogdieren, maar wel courant fourageergebied voor een aantal muizen, spitsmuizen en kleine marterachtigen. Wellicht
kan Waterspitsmuis (Neomys fodiens) wel als meest specifiek zoogdier gelden, maar ook hier
is het duidelijk dat het Zilverschoonverbond slechts een onderdeeltje vormt van het habitat,
waarin verder water en moeras een belangrijke rol in spelen.
- Vogels
In de zilte vertegenwoordigers van dit verbond in de polders is Tureluur een van de meest typische broedvogels, zij het in de mozaiek van vegetaties die samen met dit Zilverschoonverbond
voorkomen.
Verder is dit biotoop belangrijk fourageergebied voor Witgatje, Oeverloper, Kolgans, Kleine rietgans, Grauwe gans, Meerkoet, Waterhoen, ….
- Reptielen en amfibieën
Er zijn geen speciale vertegenwoordigers van dit specifieke biotoop gekend, maar zowel Bruine
kikker, Groene kikker als Pad vertoeven zeer frequent in dit type vegetatie.
- Vlinders
Hoewel dagvlinders in het Zilverschoonverbond niet met opvallende aantallen voorkomen
vermeldt Bink (1992) dit vegetatietype toch als een van de mogelijke habitats voor twaalf verschillende soorten dagvlinders die relevant zijn voor Vlaanderen, namelijk Geelsprietdikkopje
(Thymelicus sylvestris), Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola), Groot dikkopje (Ochlodes
venata), Koninginnepage (Papilio machaon), Klein koolwitje (Pieris rapae), Klein geaderd
witje (Pieris napi), Vuurvlindertje (Lycaena phlaeas), Rode vuurvlinder (Lycaena hippothoe), Klaverblauwtje (Cyaniris semiargus), Bruin zandoogje (Maniola jurtina) en Hooibeestje
(Coenonympha pamphilus). Vijf daarvan vinden trouwens in het Zilverschoonverbond een van
de mogelijke waardplanten voor hun rupsen, namelijk Klein koolwitje en Klein geaderd witje
(Akkerkers), Vuurvlindertje, Rode vuurvlinder en Morgenrood (Krulzuring).
- Sprinkhanen
Het oeverbiotoop waarop de meeste Zilverschoonverbondvegetaties voorkomen is een relevant biotoop voor ondermeer Gewoon spitskopje (Conocephalus dorsalis), Zuidelijk spitskopje
(Conocephalus discolor), Greppelsprinkhaan (Metrioptera roeselii), Zeggedoorntje (Tetrix ceperoi), Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) en Zompsprinkhaan (Chorthippus montanus).
- Loopkevers
Net zoals spinnen zijn ook loopkevers uitermate summier bemonsterd in een biotoop dat we
met zekerheid kunnen aanduiden als Zilverschoonverbond. De bemonstering van Dekoninck
et al. (2001) in de Uitkerkse polders is de enige, waarvan we weten dat zilte vertegenwoordigers van het Zilverschoonverbond een groot aandeel hebben in de bemonsterde percelen.
Daarnaast geven bemonsteringen van echte slikken en schorren (Zwin, haven van Oostende,
IJzermonding) aan dat zilte biotopen wellicht zeer belangrijk zijn. De Rode lijst (Desender et
al. 1995) laat een goede interpretatie van de gegevens toe.
In de Uitkerkse polders werden drie zilte terreinen bemonsterd, waarvan twee natuurinrichtingspercelen (afgegraven voormalig overbemest raaigrasland en onder brak water gezet voormalig bemest grasland) en een referentie (zilt grasland). Er werden 50 soorten aangetroffen,
waarvan 8 Rode lijst-soorten. Amara strenua werd als uitgestorven in Vlaanderen beschouwd.
Er is nog geen duidelijkheid over de habitatpreferentie. Chlaenius nigricornis is een bedreigde
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soort van eutrofe moerassen, Agonum viridicupreum, Bembidion bipunctatum, Bembidion harpaloides, Bembidion semipunctatum, Dyschirius salinus en Pterostichus macer zijn zeldzame
soorten. Agonum viridicupreum is een soort van vochtige graslanden. Bembidion bipunctatum
is een soort van voedselarm stilstaand water aan de kust. Het behoud van natuurlijke oevers
is van groot belang voor deze soort. Bembidion harpaloides is een soort van vochtige biotopen
en bossen. Bembidion semipunctatum is eveneens een soort van voedselarm stilstaand water.
Dischyrius salinus is een loopkever van slikken en schorren, klaarblijkelijk dus ook met uitbreiding tot binnendijkse zilte gebieden. Pterostichus macer tenslotte is eveneens een soort van
zilte habitaten en bovendien ook van kalkgraslanden en stenige hellingen.
Uit de verspreidingsgegevens in de Rode lijst kunnen we bovendien nog afleiden dat
Bembidion normannum, behalve in echte slikken en schorren ook voorkomt in binnendijkse
zilte vegetaties. Dat geldt ook voor Pogonus calceus. Desender (mondel. mededeling) vermeldt
de soort bijvoorbeeld van het Dievengat te Knokke-Heist. De schorren- en slikkenbeesten
Bembidion maritimum, Bembidion ephippium en Bembidion pallidipenne moeten wellicht als
ook als potentiële bewoners van de zilte vertegenwoordigers van het Zilverschoonverbond
beschouwd worden.
Als besluit kunnen we stellen dat de kennis over loopkevers in concrete gebieden uiterst
beperkt is, maar dat zilte biotopen ongetwijfeld een aantal zeer exclusieve dieren herbergen.
Bemonstering van de niet opgespoten polders van Zeebrugge, de schorrewei te Ettelgem,
Fort Isabella en het Dievengat te Knokke-Heist, de Zwaanhoek te Oostende-Oudenburg, de
Plattekreek te Lapscheure, de Zoutekreek te Oostende, … zouden een veel beter licht kunnen
werpen op deze diergroep. Het beschermen van de belangrijkste zilte vegetaties of uitbreiding
van dit biotoop door natuurinrichtingswerken zijn de belangrijkste beheersmaatregelen voor
deze diergroep. Desender (mondelinge mededeling) vermeldt het grote belang van de zilte terreintjes voor zeldzame soorten die het vliegvermogen verloren hebben en daardoor zeer geïsoleerd kunnen voorkomen (cf. Desender et al. 1998).
- Spinnen
Dit biotoop is niet expliciet gedocumenteerd over deze diergroep. Een inventarisatie in de
Uitkerkse polders (Deconinck et al. 2001) levert de enige concrete gegevens van percelen
waarin we weten dat het Zilverschoonverbond een aanzienlijk aandeel heeft, meer bepaald met
zijn zilte vertegenwoordigers. De Rode lijst (Maelfait et al. 1998) laat een goede interpretatie
van de soorten toe. De drie terreinen zijn dezelfde als hierboven opgesomd bij de loopkevers.
Er werden 45 soorten spinnen aangetroffen, waarvan 4 faunistisch bijzondere. Argenna patula
is een met uitsterven bedreigde soort van zoute biotopen. Robertus arundineti is een bedreigde
soort van verruigd, nat, onbemest grasland. Arctosa leopardus is een kwetsbare soort van nat
onbemest grasland met pollen. Pardosa proxima is een zeldzame soort met een noordelijke
areaalgrens in Vlaanderen.
- Molluscen
De vertegenwoordigers van kalkrijkere bodem zijn ongetwijfeld relevant voor een aantal molluscen, maar concrete gegevens in dit biotoop zijn er niet.
- Andere ongewervelden
Insekten die alleen of bij voorkeur op Ruige zegge leven, zijn de mineervlieg Cerodontha hirtae
en de bladluis Schizaphis caricis. Laatstgenoemde zit op de voet van de bladeren en is er vrij
gewoon. Op Fioringras leeft de bladluis Schizaphis agrostis. Weilanden rijk aan Geknikte vossestaart vormen vaak haarden van Leverbot. De spoorcicade Javesella obscurella komt dikwijls
in weilanden met Geknikte vossestaart voor, maar is behalve hierop ook op andere grassen
aan te treffen. Op de blaadjes van Zilverschoon komt vaak een gal voor veroorzaakt door de
Galmijt Coptophylla potentillae (Eriophyidae). Op de bloeiwijze van Moeraszoutgras vormt een
aaltje (nematode) van de groep Tylenchidae gallen. Op de wortels van Geknikte vossestaart
en Fioringras worden gallen gevormd door de nematode Anguina radicicola. Op de blaadjes en
halmen van Fioringras vormen de nematoden Anguina graminis en Anguina agrostis gallen.
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5. Milieukarakteristieken
Grondwaterstand. Een wisselende grondwaterstand wordt vaak als een van de meest kenmerkende milieuparameters voor dit verbond opgegeven, maar er zijn aanwijzingen dat bij de
goed ontwikkelde associaties de schommelingen eerder gering zijn en grotere schommelingen
de banalere vertegenwoordigers tot gevolg hebben. Er zijn metingen voor de Associatie van
Moeraszoutgras en Fioringras die een zeer geringe jaarfluctuatie aangeven, namelijk in de
buurt van 30 cm. In de winter staat de vegetatie plas-dras, in de zomer zakt het peil tot slechts
30 cm beneden het maaiveld (Lissewege). Ook bij de Associatie van Platte rus subassociatie
equisetosum palustris zakt het grondwater tot amper 30 cm beneden het maaiveld. Voor de
Associatie van Zilte zegge ontbreken concrete Vlaamse metingen, maar uit een vergelijking
met de verwante Nederlandse Associatie van Kattedoorn en Zilte zegge kunnen we een en
ander afleiden. Deze vegetatie komt gemiddeld 40-60 cm boven hoogwater voor. Gezien de
voor Vlaanderen beschreven vegetatie lager voorkomt dan Kattedoornvegetaties en hoger dan
Moeraszoutgrasvegetaties, vermoeden we een zomergrondwatertafel van zo’n 40 cm beneden
het maaiveld. Bij vegetaties met Engelse alant kan de grondwatertafel in de zomer zakken tot
één meter beneden het maaiveld en droogt de toplaag vaak keihard uit. Bij de verarmde versies van het Zilverschoonverbond is langdurig stagneren van het water boven het maaiveld in
de winter in elk geval een feit, maar we weten slecht hoe diep het water zakt in de zomer. Er is
een sterk vermoeden dat het te diep wegzakken in de zomer de soortenarme vertegenwoordigers, die alleen op verbondsniveau te herkennen zijn, tot gevolg heeft.
Zoutgehalte. Ook het zoet-zout-gehalte van het water is een belangrijk karakteristiek voor
bepaalde vertegenwoordigers. De Associatie van Moeraszoutgras en Foringras staat meestal
op de overgang van zoet naar zout, waarbij zoet regenwater afvloeit naar het brakke grondwater. Bij de Associatie van Platte rus, meer bepaald de subassociatie scirpetosum maritimae,
is er een duidelijke invloed van stagnerend zoet water op zout grondwater aanwezig. Dit was
in het zeer natte voorjaar van 2001 zeer mooi vast te stellen op verschillende plaatsen in de
kustpolders. Karresporen met stagnerend zoet water waren begroeid met een Associatie van
Platte rus (Lolio-Potentillion), terwijl de naastliggende bodem begroeid was met een Associatie
van Zilte rus (Asteretea tripolii). De overige drie subassociaties schijnen in integraal zoet milieu
te gedijen.
Textuur. De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras wordt meest op klei aangetroffen. Soms is dit een venige of zandige klei. De bodem van de Associatie van Zilte zegge is
doorgaans iets zandiger. Vaak groeit de soort in de overgang van zandige hoogtes naar kleiige laagtes. Ook uitgeveende percelen die daarna terug gevuld werden met een heterogeen
bodemmengsel van zand, klei en veen blijken een geschiklt substraat. De Associatie van Platte
rus heeft een zeer brede amplitude van in textuur. Zand, zandleem, klei blijken allemaal tot de
mogelijkheden te behoren. De Associatie van Akkerkers subassociatie alopecuretosum gedijt
op slib in tegenstelling tot de subassociatie inuletosum die vooral op grindbodems voorkomt,
hoewel Engelse alant ook voorkomt op plaatsen waar de kunstmatige dijk slechts door een dun
laagje slib bedekt is.
PH. Zuurtegraadmetingen van de bodem in de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras
leveren waarden op tussen 7,0 en 8,0 (metingen Lo, Nieuwmunster, Ramskapelle). Bij de
Associatie van Zilte zegge werden waarden gemeten van 5,4 tot 6,9 (metingen Zwinbosjes).
De Associatie van Akkerkers leverde waarden op van 6,0 tot 7,5 (metingen Kalkense meersen,
Bichterweert, Maasmechelen).

6. Ontstaan, successie en beheer
6.1 Ontstaan
Het Zilverschoonverbond is een pioniersvegetatie die onder jaarlijks terugkerende beweiding
en vertrappeling weliswaar vrij lang kan standhouden op dezelfde plaats, maar in wezen wellicht toch aangepast is aan een vrij sterk wisselende occupatie van het terrein. De vegetaties
van dit verbond zijn wellicht meestal niet zeer oud. Dat wordt gesterkt door de ervaring dat verMAART 2002
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soorten uit het verbond (Zilte zegge, Platte rus) soms vrij snel en vrij massaal opgespoten
of vergraven terreinen kunnen koloniseren. Opnames van natuurontwikkelingsprojecten op
voormalige akkers (Van Uytvanck 2001) toonden dit ruimschoots aan voor Akkerkers en
Platte rus. De industrieterreinen langs het Boudewijnkanaal te Brugge tonen het aan voor
Zilte zegge. Ook Aardbeiklaver kunnen we nogal eens tegenkomen op vergraven terreinen.
Moeraszoutgras is wellicht een van de delicatere soorten op dat vlak. Hier schijnt een verzoeting van de schorren na indijking van enkele eeuwen het milieu geschikt te maken om
vertegenwoordigers van de Zeeasterklasse te doen overgaan in vertegenwoordigers van het
Zilverschoonverbond. Anderzijds zijn nogal wat delicatere soorten uit het Zilverschoonverbond
ook verdwenen uit Vlaanderen. Of hun ontstaansgeschiedenis even kort was is twijfelachtig
gezien ze niet terugkeren, hoewel het pure ontbreken van het geschikte biotoop daar ongetwijfeld ook mee te maken heeft.
6.2 Successie
Beweiding en lichte ontwatering van het Caricion nigrae, het Phragmition, het Calthion en
het Sparganio-Glycerion kunnen aanleiding geven tot de Associatie van Moeraszoutgras en
Fioringras. Ook ontzilting van het Armerion komt hiervoor in aanmerking (Sykora et al. 1996).
In Vlaanderen schijnt, gezien de contactgemeenschappen, vooral dit laatste frequent voor te
komen, waarbij de Associatie van Zilte rus de meest courante voorloper blijkt. Opvolging van
de associatie blijkt meest voor te komen door ontwatering en bemesting, waarbij de banale RG
Ruw beemdgras-Engels raaigras- [Plantaginetea majoris/Cynosurion cristati] in de plaats komt.
Het ontstaan van de Associatie van Platte rus lijkt ook meestal een ontziltingsfase, met vermoedelijk relatief kortstondige levensduur, gezien de zeldzaamheid van de soort in onze polders. De Dievegatkreek te Knokke biedt de mooiste staalkaart aan groeiplaatsen in een nog vrij
jonge gradiënt zout-zoet (Nieuwlandpolder). Verdere ontzilting in combinatie met hooien leidt
wellicht tot een Calthion van het type Associatie van Trosdravik en Waterkruiskruid. In combinatie met beweiding lijkt een Kamgrasland meest waarschijnlijk.
De associatie van Akkerkers is in hoofdzaak een rivierbegeleidende gemeenschap en in die
zin een vervangingsgemeenschap van wilgenbossen (Salicion albae). De belangrijkste voorkomende successie is deze onder invloed van bemesting en verdroging, waarbij soortenarme
rompgemeenschappen ontstaan, waarvan een aantal hierboven beschreven, namelijk de rompgemeenschap Geknikte vossestaart- of Fioringras-[Lolio-Potentillion].
De zilte subassociatie van de Associatie van Platte rus ontstaat veelal uit zijn zilte tegenhanger: de Associatie van Zilte rus. In opeenvolgende jaren met geringe neerslag is de vegetatie
wellicht gedoemd te overleven als zaad en te wachten op een nieuwe gelegenheid waarbij zoet
water stagneert. Dit is dus een vorm van cyclische successie. De zoete subassociaties zijn vermoedelijk veelal een kort leven beschoren en worden meestal vrij snel verdrongen door allerlei
mogelijke vegetatietypes. Hier is naast het kiemkrachtig blijven van het zaad ook nog eens dispersie een doorslaggevende factor bij het vinden van een nieuwe groeiplaats.

6.3. Beheer
6.3.1 Uitwendig beheer
Gezien het ontbreken van een eigen BWK-aanduiding krijgen dit type vegetaties ook geen
waarde-oordeel die hen een papieren bescherming kan bezorgen in aan de BWK-gelinkte wetgeving. De aanduiding + Da doet dit gelukkig wel voor de zilte vertegenwoordigers.
Heel wat van de Da-aanduidingen zijn inmiddels in de habitatrichtlijn opgenomen (Anselin et
al. 2000). Volgens de strikte aanduidingen in de Habitatrichtlijn vallen deze vegetaties weliswaar niet onder code 1330: ‘Atlantische schorren’ (Glauco-Puccinellietalia maritimae) van
bijlage I, maar het is de Da-aanduiding van de BWK die hun selectie mogelijk maakt. In de
meeste gevallen zijn zilte Lolio-Potentillions trouwens sterk verweven met de vegetaties uit
de Zeekraal- en de Zeeaster-klasse, die we behandelden in hoofdstukken 1 tot 4. Toch is
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aanpassing in de habitatrichtlijn met expliciete opname van deze vegetaties wellicht aangewezen vanuit juridisch standpunt. Dit habitat werd binnendijks afgebakend in Gebied 2:
Poldergraslanden. Er vallen vooral West-Vlaamse zilte graslanden onder in Zandvoorde,
Uitkerke, Stalhille, Dudzele, Knokke, Lapscheure, Hoeke, Damme, Blankenberge en
Lissewege. In Oost-Vlaanderen werd in de aanpassing van 2000 ook wat gebied toegevoegd
uit het Oost-Vlaams krekengebied. Belangrijk is dat er in 2000, omwille van politieke keuzes
in verband met de haven van Zeebrugge, geen aanpassing gebeurde in de achterhaven van
Zeebrugge, waardoor enkele zeer waardevolle percelen dreigen een bescherming te ontlopen.
Kruipend moerasscherm (Apium repens) is als soort opgenomen in de Bijlage II van de
Habitatrichtlijn onder code 1614. Habitats met deze soort werden afgebakend in Gebied 1:
duingebieden (Oostduinkerke) en Gebied 14: de Demervallei ten oosten van Aarschot, meer
bepaald in overigens niet beschermde graslanden van ‘de Vroente’ te Herk-de-Stad (Anselin et
al. 2000).
Zilte graslanden (Hpr* + Da en Hpr + Da) zijn als ‘historisch permanent grasland’ (hpg)natuur
vergunningsplichtig. In groengebied, parkgebied, buffergebied en bosgebied is er een verbod
tot omzetting. In vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden van ecologisch belang en met bijzondere waarde zijn ze vergunningsplichtig. In vogelrichtlijngebied,
Ramsargebied en habitatrichtlijngebied geldt eveneens de vergunningsplicht. In de niet-integrale vogelrichtlijngebieden geldt de vergunningsplicht alleen daar waar hpg’s aangeduid zijn
als habitat. In het poldercomplex is zilt grasland niet expliciet vermeld als habitat, maar ‘poldergrasland en hun microreliëf’ wél, waardoor quasi alle zilte graslanden wel degelijk ook habitat
zijn.
Niet zilte vertegenwoordigers van dit verbond zijn meestal niet beschermd door een vergunningsplicht, tenzij ze aangeduid zijn als Hc of Hp + Hc, waardoor ze ook als ‘grasland met
verspreide biologische waarden’ en daardoor als ’historisch permanent grasland’ in aanmerking
komen.
De Da-, Hc-en Hp*-aanduidingen op de Biologische waarderingskaart hebben hun implicaties
op het mestdecreet (Paelinckx & Kuijken 1999).
Vegetaties van dit verbond zijn niet per se aan natuurreservaten gelinkt. Zo is de zeer zeldzame Engelse alant aan de klassieke dijkverstevigingswerken aan de Maas overgeleverd, wat
zijn voortbestaan op termijn ernstig bedreigt. Ook de Apium repens-groeiplaats in de Vroente
van Herk-de-Stad is geen reservaat. Hogerop haalden we ook reeds de penibele toestand van
Polei te Uikhoven aan de Maas aan.
6.3.2 Inwendig beheer
De grootste mogelijkheden voor het Zilverschoon-verbond liggen in regelmatig overstroomde
en begraasde rivieruiterwaarden. In het buitenland zijn heel mooie en bloemrijke voorbeelden
bekend onder varkensbegrazing, die tegelijk zorgt voor begrazing en door zijn gewroet ook
voor een permanent pioniermilieu. Polei is een soort die bijvoorbeeld zeer sterk profiteert van
dergelijke situaties.
Het handhaven van een hoge grondwatertafel in combinatie met een begrazingsbeheer levert
de beste garantie op voor het voortbestaan van de meeste vertegenwoordigers van dit verbond. Landbouw- en poldermaatregelen die het aftrappen van de oevers van waterlopen
tegengaan, door het plaatsen van prikkeldraad op geruime afstand van de sloot verkleinen de
potentiële habitats voor deze vegetaties. Ook het verlaten van de inscharingsdata van vee,
vanuit faunistische overwegingen veroorzaken het dichtgroeien van het Zilverschoonverbond,
hetzij door soorten uit de Rietklasse aan de slootkant, hetzij door soorten van de Klasse der
vochtige graslanden aan de weidekant.
Hoewel het Zilverschoonverbond voorkomt op van nature vrij voedselrijke bodems, die bovendien nog vaak een stikstoftoemaat krijgen in de vorm van vogelmest, verdragen ze klassieke
landbouwbemesting slecht. Dat geldt zeker voor de associatiekensoorten. De verbondskensoorten houden het meestal wél vrij goed uit.
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Het Zilverschoonverbond profiteert van natuurinrichtingswerken waarbij graafwerk te pas komt.
Speciaal het aanleggen van geleidelijke oevers verhoogt de potentiële groeiplaatsen.
Hoewel in praktijk het Zilverschoonverbond meestal niet meteen opvalt door zijn ongewerveldenrijkdom, blijkt het een potentieel habitat voor heel wat vlinders. Het vermijden van herbicidengebruik op weideranden kan het aandeel bloeiende dicotylen sterk doen stijgen en meteen
ook de aantallen vlinders.

Foto 27: Bloemrijke Poleivegetatie in de uiterwaarden van de Sava in voormalig Yougoslavië, in
stand gehouden door varkensbegrazing.
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7. Voorkomen en verspreiding
Van Landuyt et al. (1999) geven geen oppervlakteschatting van dit vegetatietype, gezien het
ontbreken van een eigen BWK-karteringseenheid.
In Vlaanderen is het Zilverschoonverbond in relatief goed ontwikkelde vorm vooral met polderopnames gedocumenteerd, waarbij de zilte vertegenwoordigers veruit de meeste aandacht
kregen.
De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae) is met
opnamen gedocumenteerd van:
- West-Vlaanderen : de Zwinbosjes te Knokke, de Zwaanhoek te Oudenburg, de Oude
straatkreek te Oudenburg, de Sluiskreek te Zandvoorde Oostende, de Grote Keiaard
te Zandvoorde Oostende, het Oostends krekengebied te Zandvoorde Oostende, het
Sandersgeleed te Westende Middelkerke, de Uitkerkse polders te Uitkerke
Blankenberge, Vlissegem De Haan, Klemskerke De haan, het Paddegat te Ettelgem
Oudenburg, Monnickenmoere te Lissewege, de Platte kreek te Lapscheure Damme,
Bonem Damme, de Moerkerkse polder Moerkerke Damme, de Knoeselhoek te
Lampernisse Diksmuide, de Oude Diksmuidsestraat te Pervijze Diksmuide,
Kapellehof te Koksijde, het Slabbelinksgeleed te Veurne, de Hemelhoek te Koolkerke
Brugge, Snaaskerke Gistel, Stalhille Jabbeke, Dudzele Brugge, de Oudemaarspolder
Zeebrugge Brugge, Hoeke Damme
- Oost-Vlaanderen : de Rode Geul te Assenede, de Bourgoyen te Drongen Gent, de
Bourgoyen te Mariakerke Gent
- Antwerpen : opgespoten terreinen te Luithagen Linkeroever Antwerpen,

Kaart 7 geeft de verspreiding weer van de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras, op
basis van beschikbare vegetatie-opnames in Vlavedat.
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De Associatie van Zilte zegge (Caricetum distantis) is met opnamen gedocumenteerd van:
- West-Vlaanderen: Monnickenmoere Lissewege Brugge, Zeebrugge Brugge, de
Dievegatkreek te Knokke, de Willem-Leopoldpolder te Knokke, de
Gouvernementsweide te Westkapelle Knokke-Heist, de Nieuwe Vrede te Knokke, de
Uitkerkse polder te Uitkerke Blankenberge, Oostduinkerke, TRP Raversijde Oostende
- Oost-Vlaanderen: de Molenkreek te Sint-Margriet Sint Laureins,

Kaart 8 geeft de verspreiding weer van de Associatie van Zilte zegge, op basis van beschikbare vegetatie-opnames in Vlavedat.
De Associatie van Akkerkers inuletosum is met opnamen gedocumenteerd van:
- Limburg: Heerenlakerplas Grensmaas, Kerkeweerd Grensmaas, HeppeneertElerweert Grensmaas (Maaseik-Dilsen), bank van Meers Grensmaas, Mazenhoven
Grensmaas, Maaswinkel Maasmechelen Grensmaas, Uikhoven Maasmechelen
Grensmaas, Hochter Bampd Lanaken Grensmaas, Smeetshof Bocholt
- Oost-Vlaanderen: de Leie te Gent, het Moenebroek te Geraardsbergen
De Associatie van Akkerkers alopecuretosum is de meest verspreide gemeenschap van het
verbond. Ze is met opnamen gedocumenteerd van :
Limburg : Elen Maaseik, Stokkem Maasmechelen, Lande Maasmechelen, Kerkeweerd
Grensmaas
Antwerpen : Turnhouts vennengebied, Ravelse bergen Turnhout, Bos van Zevenbergen Ranst,
dijk van de oude Arenbergpolder te Kieldrecht en Doel
Brabant: Kortenaken Hoeleden, Diest Webbekom, Demerbroeken
Oost-Vlaanderen : Daknamse meersen Lokeren, Latemse meersen Sint-Martens-Latem, de
Kalkense meersen te Laarne en te Schellebelle Wichelen, de leie te Gent,
West-Vlaanderen : kleigroeven van de Vrede te Knokke, de Zwinbosjes te Knokke, de
Warandeputten te Oostkamp, de Sulferberg te Westouter Heuvelland, de Uitkerkse polders te
Blankenberge

84

LOLIO-POTENTILLION

MAART 2002

Kaart 9 geeft de verspreiding weer van de Associatie van Akkerkers, op basis van beschikbare
vegetatie-opnames in Vlavedat.
De Associatie van Platte rus (Juncetum compressi) kan best gelocaliseerd worden aan de
hand van de subassociaties.
De subassociatie caricetosum hirtae is met opnames gedocumenteerd van:
- Limburg : de Oude maas te Stokkem, het Schulensbroek te Halen
- Oost-Vlaanderen : het Gentbos te Merelbeke, een hooiland aan de kreken van
Assenede, de Bourgoyen te Drongen Gent
- West-Vlaanderen : de Zwinbosjes te Knokke, het Veld te Westende Middelkerke
De subassociatie scirpetosum maritimae is met opnamen gedocumenteerd van :
- West-Vlaanderen : de Viconiakleiputten te Stuivekenskerke Diksmuide, de achterha
ven van Zeebrugge te Lissewege Brugge, de Schorreweide te Ettelgem Oudenburg,
voormalige akkers langs de Grote Keiaard te Oostende, de Schobbejak te Stalhille,
de Oude Diksmuidsestraat te Pervijze Diksmuide, Sint-Jacobskapelle Diksmuide
De subassociatie equisetosum palustris is met opnamen gedocumenteerd van :
- West-Vlaanderen : een opgespoten terrein te Sashul Knokke-Heist, Oostduinkerke,
vergraven kanaaloever Gevaerts-noord Beernem, de Verdronken weide te Ieper,
hooilandje ten zuiden van de autoweg te Gistel, een hooiland te Zerkegem Jabbeke,
een sloot langs de IJzer te Kaaskerke Diksmuide, een weiland te Zeebrugge Brugge
- Antwerpen : een venig moeras op Antwerpen Linkeroever, voormalige akkers in het
Bos van Zevenbergen Ranst
- Oost-Vlaanderen : het schor ten zuiden van de Barbierbeek te Kruibeke-Bazel, de
Bourgoyen te Mariakerke Gent
De subassociatie salicetosum repentis is met opnamen gedocumenteerd van :
- West-Vlaanderen : Ter Yde Oostduinkerke, de Sashul te Heist, de Similiduinen te
Nieuwpoort, de Plaatsduinen te Oostduinkerke
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salicetosum repentis
equisetosum palustris
scirpetosum maritimae
caricetosum hirtae

Kaart 10 geeft de verspreiding weer van de Associatie van Platte rus, op basis van beschikbare vegetatie-opnames in Vlavedat.

8. Waarde
8.1 Biodiversiteit
De soortenrijkdom van het Zilverschoonverbond is erg heterogeen, omdat deze vegetatie
karakteristiek in de overgang van twee andere vegetatietypes voorkomt. Meestal valt het dan
ook niet gemakkelijk af te grenzen, waar het Lolio-Potentillion begint en waar het eindigt. De
zilte vertegenwoordigers zijn minder soortenrijk, maar des te karakteristieker.
8.2 Spontaneïteit
Rivierbegeleidend is het Zilverschoonverbond op door grote grazers frequent bezochte plaatsen wellicht reeds als een prehistorische en dus natuurlijke vegetatie te beschouwen. Dit soort
situaties zijn echter bijna volledig verdwenen door indijking van onze rivieren. Op de meeste
huidige plaatsen is het Zilverschoonverbond-milieu gecreëerd in perceelsranden en langs sloten en dus door menselijk toedoen.
8.3 Historiciteit
Uit de paragraaf hierboven valt af te leiden dat er geen of nauwelijks continuïteit is tussen het
natuurlijke Zilverschoonverbond en het huidige. De meeste standplaatsen zijn vrij recent tot
maximaal enkele honderden jaren oud. Vooral de door ontzilting ontstane vertegenwoordigers
kunnen tot die laatste categorie behoren, hoewel verbreiding door vogels in combinatie met
nieuwcreatie van een geschikt biotoop door begrazing een veel kortere ontwikkelingsduur ook
daar plausibel maakt.
8.4 Zeldzaamheid
De delicatere soorten van het Zilverschoonverbond zoals Engelse alant, Polei en Zilte zegge
zijn uiterst zeldzaam geworden. Varkenskerveltorkruid, Waardzegge, Moerasgamander en
Genadekruid zijn uitgestorven in Vlaanderen. De Associatie van Moeraszoutgras lijkt op kaart
86

LOLIO-POTENTILLION

MAART 2002

in de polders nog algemeen verspreid, maar gezien de afname van ongeveer 40-60% reliëfrijk
grasland in de laatste twee decennia, mogen we een gelijkaardige afname van deze Associatie
aannemen. De zeldzaamheid van de Associatie van Platte rus is moeilijker in te schatten,
omdat de soort zeer vaak verward wordt met Zilte rus, hoewel dat in het binnenland misschien
minder het geval is. De Associatie van Akkerkers, althans de subassociatie alopecuretosum
is zowat de enige nog algemeen voorkomende Zilverschoonverbond-vegetatie. Op verbondsniveau is het Zilverschoonverbond wél nog een zeer algemene plantengemeenschap, zij het
quasi steeds op beperkte oppervlakte.
8.5 Kwetsbaarheid
8.5.1 Algemeen
Uit de zeldzaamheid van de delicaatste soorten blijkt reeds dat het vooral het natuurlijke
Zilverschoonverbond is dat uiterst sterk bedreigd is en dat rivierbedijking daarbij een cruciale
rol gespeeld heeft. De antropogene tegenhangers (meestal nog slechts op verbondsniveau te
herkennen of nog vaker als rompgemeenschap) zijn niet bedreigd in oppervlakte, wél in kwaliteit.
8.5. 2 Rode lijst
- Hogere planten
Uitgestorven : Genadekruid, Varkenskerveltorkruid, Waardzegge
Zeer sterk bedreigd : Polei, Kruipend moerasscherm, Platte bies
Sterk bedreigd : Engelse alant
Bedreigd : Zilte zegge
Potentieel bedreigd : Platte rus
- Zoogdieren
Bedreigd : Waterspitsmuis
- (Broed)vogels
Bedreigd : Tureluur
- Vlinders
Met uitsterven bedreigd : Klaverblauwtje
- Sprinkhanen
Kwetsbaar : Greppelsprinkhaan, Zanddoorntje, Zompsprinkhaan
Zeldzaam : Gouden sprinkhaan
- Loopkevers
Uitgestorven : Amara strenua
Met uitsterven bedreigd : Bembidion pallidipenne
Bedreigd : Bembidion maritimum, Chlaenius nigricornis
Kwetsbaar : Bembidion ephippium, Bembidion normannum
Zeldzaam : Agonum viridicupreum, Bembidion bipunctatum, Bembidion harpaloides, Bembidion
semipunctatum, Dyschirius salinus, Pogonus chalceus, Pterostichus macer

8.6 Vervangbaarheid
Het opnieuw creëren van een geschikt milieu voor het Zilverschoonverbond lijkt op louter techMAART 2002
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nische basis niet zo moeilijk en bovendien zijn stromend water en vogels wellicht een goede
bron van verbreiding, zelfs voor een aantal zeldzamere soorten. De psychologische drempel
om echter dijken van grotere rivieren weg te halen is in Vlaanderen nog niet zo vanzelfsprekend. De creatie van kleinere pioniersplaatsjes in het cultuurlandschap blijkt dan weer onvoldoende om de zeldzamere vertegenwoordigers een kans te gunnen.
8.7 Ontwikkelingsduur
Voor de delicate vertegenwoordigers, die in ons in het kader van het natuurbehoud meest aanbelangen, is de ontwikkelingsduur zeer onvoorspelbaar, wegens de toevalsfactor van de verbreiding van zeldzame soorten door water en vogels.

9. Lacunes in de kennis
Het Zilverschoonverbond is vrij goed gedocumenteerd met opnames, behalve voor de zeldzamere soorten. Het aantal opnames van de belangrijkste onderzochte soorten bedraagt:
Geknikte vossestaart 1972, Ruige zegge 1217, Kruipend zenegroen 787, Zomp-vergeetme-nietje 636, Zilverschoon 430, Valse voszegge 325, Zeegroene rus 321, Aardbeiklaver
244, Moeraszoutgras 149, Kattedoorn 145, Beekpunge 125, Akkerkers 101, Platte rus 93,
Zilte zegge 79, Slanke waterbies 26, Smalle rolklaver 23, Kruipend moerasscherm 9 in
Vlavedat, 60 bij Vanhecke & Ronse (in voorbereiding), Engelse alant 6, Platte bies 4, Polei 0,
Moerasgamander 0. Genadekruid 0, Varkenskerveltorkruid 0, Waardzegge 0..
Westhoff & Den Held (1969) suggereren dat een groot aantal soorten een optimum vertonen
in de overgang van het Zilverschoonverbond naar andere syntaxa. Slechts een gering aantal werd hier reeds onderzocht (Pijptorkruid, Beekpunge). Een groot aantal andere vergen
nader onderzoek: Schild-ereprijs (Veronica scutellata), Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis),
Waterpostelein (Peplis portula), Akkermunt (Mentha arvensis), Water- x Akkermunt (Mentha
x verticillata), Liggende ganzerik (Potentilla supina), Fraai duizendguldenkruid (Centaurium
pulchellum), Zachte duizendknoop (Polygonum mite), Viltige basterdwederik (Epilobium
parviflorum), Lange ereprijs (Veronica longifolia), Armbloemige waterbies (Eleocharis quinqueflora), Rode ogentroost (Odontites verna ssp. Serotina), Zeegerst (Hordeum marinum), Knolvossenstaart (Alopecurus bulbosus), Stippelzegge (Carex punctata), Addertong
(Ophioglossum vulgatum), Bermzegge (Carex spicata).
Faunabemonsteringen van dit specifieke biotoop zijn in Vlaanderen quasi onbestaande, mede
vanwege het ontbreken van een grondige beschrijving van dit vegetatietype. Vooral voor ongewervelden als loopkevers en spinnen lijkt dit biotoop nochtans waardevol.
We beschikten alleen over grondwatermetingen voor de Associatie van Moeraszoutgras en
Fioringras, niet voor de andere associaties.

10. Literatuur en herkomst vegetatie-opnamen
Anoniem (1999). Vijveropnames 1998-1999 VLINA C9702. Lolio-Potentillion-opnames.Niel,
Zonhoven, Halen, Schulensmeer, Mombeek Hasselt, Hageven Neerpelt, Gentbos Mrelbeke,
Zonneputje Zwijnaarde, Mesureput Zingem, De Gavers harelbeke, Oude Leiearm ZulteMachelen,
Anselin, A., Decleer, K., Paelinckx, D. & Martens, E. (2000). Definitief voorstel en motivatie tot
aanvulling en aanpassing van de ‘Speciale Beschermingszones’ in Vlaanderen, in uitvoering
van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). Rapport IN.R.2000.17, Instituut voor
Natuurbehoud, 75 p.
Anteunis, A. (1956). Biologisch Jaarboek Dodonaea 23: 44-71.

88

LOLIO-POTENTILLION

MAART 2002

Baeté, H. (1996). Vegetatie-opnames Ter Yde Oostduinkerke (o.a. Apium repens) in het kader
van het opstellen van een beheersplan.
Baeteman, C. (2000). Ontstaansgeschiedenis van de Belgische kustvlakte. Belgische
Geologische Dienst, Jennerstraat 13, 1000 Brussel, 12 p.
Biesbrouck, B., Es, K., Van Landuyt, W., Vanhecke, L., Hermy, M. & Van den Bremt, P.
(2001). Een ecologisch register voor hogere planten als instrument voor het natuurbehoud
in Vlaanderen. Brussel, Rapport VLINA 00/01. Flo.wer vzw, Instituut voor Natuurbehoud, de
Nationale Plantentuin van België en de KULeuven in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.
Bink, F.A. (1992). Ecologische atlas van de dagvlinders van Noord-West-Europa. Schuyt & Co,
512 p.
Borremans, A. (1980). Banque des données phytosociologique, centre d’écologie forestière et
rurale Gembloux.
Butaye, J. (1997). Vegetatie-opnamen Webbekom, Zwarte beek. Rorippa sylvestris-opnamen.
Butaye, J. & Hermy, M. (1997). Ecologisch impulsgebied Demer en Dijle. Inventarisatie van de
natuurwaarden in de Demervallei tussen Werchter en Diest. KUL, Labo voor Bos, Natuur en
Landschap. (vegetatie-opnamen Rorippa sylvestris)
Commission of the European communities (1991). Corine biotopes manual. BrusselsLuxembourg, 4 delen, 71 + 132 + appendices + 300 p. + kaartenbundel.
Cosyns, E. (1997). Vegetatie-opnames het Sashul, Knokke-Heist, Witab. Trifolium fragiferumen Juncus compressus-opnames.
Coudenys, H. (1985). Fytosociologische studie van enkele oude kreken te Assenede (OostVlaanderen). Onuitgeg. Licentiaatsverhandeling labo Plantkunde RUG.
De Baere, D. & Mahieu, R (1982). Floristisch, fytosocilologisch en ecologisch onderzoek van
het Goorken en de Lokkerse Dammen te Arendonk. Licentiaatsverhandeling UIA. (opnames
Triglochin palustre, Parvocaricetea).
De Becker, P. (1986). Veldnotitieboek. Opnames Juncus compressus Bourgoyen Gent.
De Becker, P. (1989). Veldnotitieboek. Opnames Lolio-Potentillion Schulensbroek Halen Herkde-Stad.
De Becker, P. (1991). Veldnotitieboek. Opnames Lolio-Potentillion Dooriksmeersen.
Decleer, K., Devriese, H., Hofmans, K., Lock, K., Barenbrug, B. & Maes, D. (2000). Voorlopige
atlas en ‘Rode lijst’ van de sprinkhanen en krekels van België (Insecta, Orthoptera). Instituut
voor Natuurbehoud, 74 p.
De Foucault, B. (1984). Sysémique, structuralisme et synsystématique des prairies hygrophiles des plaines atlantiques françaises. Université de Rouen, Laboratoire d’Ecologie végétale,
Université de Lille II, Laboratoire de Botanique. Doctoraatsverhandeling, tome I et II, 675 p.
De Hemptinne, D. (1983). Landschapsstudie van de Latemse Meersen (inventaristie, evaluatie
en beheer). Onuitgeg. Licentiaatsverhandeling geografie, RUG. (vegetatieopnames Rorippa
sylvestris)
Delbaere, B. (1990). Studie naar de invloed van de topografie op de watersamenstelling, de
bodemsamenstelling en de soortensamenstelling in het Buitengoor. Licentiaatsverhandeling
UIA Groe Biologie, richting Plantkunde. (Triglochin palustre-opnamen Parvocaricetea).

MAART 2002

LOLIO-POTENTILLION

89

De Raeve, F. (1975). Vegetatiekundige studie van de rietlanden van enkele Oost-Vlaamse kreken. Onuitgeg. Licentiaatsverhandeling labo plantkunde, RUG.
De Raeve, F., Leten, M. & Rappé, G. (1983). Flora en vegetatie van de duinen tussen
Oostduinkerke en Nieuwpoort. Rapport van de geobotanische studie uitgevoerd in het raam
van de geplande waterwinning ‘Ter Yde’. Nationale Plantentuin van België, Meise, 176 p.
(Juncus compressus-opnamen).
Desender, K., Backeljau, Th., Delahaye, K. & De meester, L. (1998). Age and size of European
saltmarshes and the population genetic consequences for ground beetles. Oecologia 114: 503513.
Docters van Leeuwen, W.M. (1982). Gallenboek. Overzicht van door dieren en planten veroorzaakte Nederlandse gallen. Thieme & cie, Zutphen, 355 p.
Dumollin, J. (1985). Vegetatiekundig onderzoek van de vochtige gebieden in de Oostendse polders. Onuitgeg. Licentiaatsverhandeling RUG.
Duvigneaud (1947). Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. : 126. Vegetatie-opnames Blysmus compressus
De Panne (Westhoek).
Geebelen, J. (1980). Floristische en fytosociologische studie van het natuurgebied ‘De Donken’
te Turnhout. Licentiaatsverhandeling KUL. (Juncus compressus-opnamen verruigd grasland,
geen Lolio-Potentilion).
Heirman, J. (1987). Landschapsecologisch onderzoek in de Ijzerbroeken (W.-Vl.) als grondslag
voor natuurbehoud. RUG, Labo voor oecologie der dieren, in opdracht van het Instituut voor
Natuurbehoud.
Hendrickx, F. & Maelfait, J.P. (1998). Een integraal monitoringsschema voor het stedelijk
natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Instituut voor Natuurbehoud, in opdracht van stad
Gent. (opnames Triglochin palustris, Juncus compressus).
Herrier, J.-L. (1989). Vegetatiekundige bijdrage tot de landschapsecologie van de duinstreek
van het Zwin, Knokke-Heist, Zwinbosjes. Eindverhandeling Landbouwfaculteit Gent.
Hoffmann, M. (1990). Vegetatieopnamen Oostduinkerke, stage eerste licentie plantkunde RUG.
Trifolium fragiferum-opnames.
Kenis, A., Punie, J., Van Kerrebroeck, K., Vanrijckel, M., Nef, L. & Bereten, R. (1986).
Biologische waarderingskaart van België. Verklarende tekst bij kaartblad 25. Instituut voor
Hygiëne en Epidemiologie, Coördinatiecentrum van de Biologische Waarderingskaart, J.
Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel, 70 p.
Kenis, F., Punie, J., Vanrijckel, M. & nef, L. (1985). Biologische waarderingskaart van
België. Verklarende tekst bij kaartblad 26. . Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie,
Coördinatiecentrum van de Biologische Waarderingskaart, J. Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel,
70 p.
Lambinon, J. (1954). Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 08/1956: 111.
Lebrun, J., Noirfalise, A., Heineman, P. & Vanden Berghen, C. (1949). Les associations
végétales de Belgique. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 82 (1) : 106-207.
Lenoir, L. (1984). Vegetatiekundige studie van het Drongengoed (Oost-Vlaanderen). Onuitgeg.
Licentiaatsverhandeling, RUG.
Leten, M. (1982). Vegetatieopnames Blysmus compressus, Oostduinkerke. Notaboek.

90

LOLIO-POTENTILLION

MAART 2002

Leten, M. (1983). Vegetatieopnamen Groenendijk Oostduinkerke Apium repens. Notaboek.
Leten, M. (1994). Veldnotitieboek. Trifolium fragiferum-en Juncus compressus-opnames het
Sashul, Knokke-Heist.
Maes, D. & Van Dyck, D. (1996). Een gedocumenteerde Rode lijst van de dagvlinders van
Vlaanderen. Instituut voor Natuurbehoud i.s.m. De Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw, 154 p.
Magnel, L. (1913). Une association végétale curieuse. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 52 : 171-178
(Juncus compressus-opnamen).
Massart, J. (1912). La 50e herborisation générale de la Société royale de Botanique de
Belgique sur le littoral Belge. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. : 69-185 + foto- en figurenbijlagen (en
met reprint van een analoge excursie 50 jaar eerder, beschreven door Louis Piré, in hetzelfde
tijdschrift). Vegetatieopnames van ondermeer Apium repens- en Blysmus compressus te
Westende.
Meert, E. (1978). Vegetatiekundige studie van enkele hooilanden in de Kalkense Meersen (O.Vl.). Onuitgeg. Licentiaatsverhandeling afdeling Plantkunde KUL. (Rorippa sylvestris-opnamen)
Minnaert, E. (1988). Structuurschets recreatie en toerisme landschapspark toeristische Leie.
GOMOV, Studie en Planning, Gent, D/1988/2688/7 (vegetatieopnames Rorippa sylvestris).
Noirfalise (1956). Vegetatieopnames Banque des données phytosociologique, centre d’écologie
forestière et rurale Gembloux.
Paelinckx D. & Kuijken,E., met medewerking van Berten B., Brichau I., Callebert L., Decat
P., De Knijf G., Defoort T., Denys L., Delafaille S., Demolder H., Den Ruyter W., Dubois C.,
Heirman J., Lelièvre B., Peymen J., Rombouts K., Van Hove M., Van Tilborgh T. & Zwaenepoel
A. (1999). Digitale lokalisatie van gronden met een natuurfunctie in het kader van het decreet
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging
door meststoffen. In opdracht van de VLM, Mestbank en het Kabinet voor Leefmilieu en
Tewerkstelling. Rapport IN99.06, 43 p.
Peters, B., Van Looy, K. & Kurstjens, G. (2000). Pioniervegetaties langs grindrivieren: de Allier
en de Grensmaas. Natuurhistorisch maandblad jg. 89 juli 2000: 123-136.
Peymen, J. (1990). Typologie van moerasvegetaties in een Kempisch stroombekken.
Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, departement biologie UIA, 81 p. + bijlagen.
Shepherd, D., Overmars, W. & Helmer, W. (1993). Jaarverslag 1992 Hochter Bampd. Stichting
Ark, Postbus 3575, 6017 ZH Thorn, 37 p.
Shepherd, D. & Kurstjens, G. (1994). Hochter Bampd Jaarverslag 1993. Stichting Ark, laag
Keppel.
Stieperaere, H. (1969). Veldnotitieboekje. Lolio-Potentillion-opnames de Fonteintjes Zeebrugge.
Stieperaere, H. (1973). Veldnotitieboekje. Vegetatieopnames Rorippa sylvestris Ravelse bergen, Turnhout.
Sykora, K.V. (1982). Syntaxonomy and synecology of the Lolio-Potentillion Tüxen 1947 in the
Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 31: 65-95.
Sykora, K.V. (1983). The Lolio-Potentillion anserinae R. Tüxen 1947 in the northern part of the
atlantic domain. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen aan de katholieke universiteit te Nijmegen. Stichting Studentenpers Nijmegen,
91 p.

MAART 2002

LOLIO-POTENTILLION

91

Sykora, K.V., Schaminée, J.H.J. & Weeda, E.J. (1996). Plantaginetea majoris. Weegbree-klasse. In: Schaminée et al. (1996). De Vegetatie van Nederland. Deel 3. Plantengemeenschappen
van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus Press, Uppsala-Leiden: 13-46.
Traets (1955). Vegetatieopnames Banque des données phytosociologique, centre d’écologie
forestière et rurale Gembloux.
Traets (1956). Vegetatieopnames Banque des données phytosociologique, centre d’écologie
forestière et rurale Gembloux.
Tys, D. (2000). De verwerping van het zogenaamde Duinkerke-transgressie-model en nieuwe
inzichten in de vroegste bedijking van de kustvlakte. In: Huys, E. & Vandermaesen, ,M. (2001,
Eds.) Polders en Wateringen. Studiedag georganiseerd te Damme op 19 mei 2000. Algemeen
Rijksarchief en rijksarchief in de Provinciën. Miscellanea archivistica studia 139: 17-46.
Van Den Balck, E. (1994). Vegetatie-opnames Schelde. Lolio-Potentillion Polders Hingene
Bornem, Dendermonde Appels, Heusden Destelbergen.
Van Den Balck, E. (1995). Vegetatie-opnames Schelde. Lolio-Potentillion Oude Durme
Waasmunster, Hamme Moerzeke Het Zwijn, Niel Zuidelijk eiland.
Vanden Berghen, C. (1950). Vegetatieopnamen Banque des données phytosociologique,
centre d’écologie forestière et rurale Gembloux. Juncus compressus-opnamen Antwerpen
Linkeroever.
Vanhecke, L. (1970). Veldnotitieboekje polders. Triglochin palustre-opnames Zeebrugge.
Vanhecke, L. (1974). Veldnotitieboekje polders. Triglochin palustre-en Trifolium fragiferumopnames Oostende, Lo-Reninge.
Vanhecke, L. (1976). Veldnotitieboek polders. Trifolium fragiferum-opnames Damme.
Vanhecke, L. (1978). Veldnotitieboekje polders. Trifolium fragiferum-opnames Grote Keiaard
Oostende.
Vanhecke, L. (1981). Veldnotitieboek polders. Triglochin palustre-opnames Nieuwpoort, Veurne.
Vanhecke, L. (1982). Veldnotieboek polders. Triglochin palustre-opnames Westende,
Lampernisse, Pervijze, Koksijde, Veurne, Koolkerke, Blankenberge.
Vanhecke, L. (1983). Veldnotitieboek polders. Triglochin palustre-opnames Lapscheure, Hoeke.
Vanhecke, L. (1984). Veldnotitieboek polders. Triglochin palustre-opnames Snaaskerke Gistel.
Vanhecke, L. (1985). Veldnotitieboek polders. Triglochin palustre- en Rorippa sylvestris-opnames Stalhille, Dudzele, Lapscheure, Moerkerke, Westkapelle, Knokke.
Vanhecke, L. (1986). Veldnotitieboek polders. Triglochin palustre- en Trifolium fragiferum-opnames Oudemaarspolder Zeebrugge, Klemskerke, Oudenburg, Bredene.
Vanhecke, L. (1987). Veldnotitieboek polders. Trifolium fragiferum-opnames Beerst.
Vanhecke, L. & Ronse, A. (in voorbereiding). Publicatie over 60-tal Vlaamse vegetatie-opnamen Apium repens. Belgian Journal of Botany.
Van Landuyt, W., Maes, D., Paelinckx, D., De Knijf, G., Scheiders, A. & Maelfait, J.-P. (1999).
Biotopen. In Kuijken, E. (red.) Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen : cijfers voor het beleid. 5-44.

92

LOLIO-POTENTILLION

MAART 2002

Van Looy, K. (1994). Veldnotities vegetatieopnames Grensmaas (Rorippa sylvestris).
Van Looy, K. (1995). Veldnotities vegetatieopnames Grensmaas (Rorippa sylvestris).
Van Looy, K. (1996). Veldnotities vegetatieopnames Grensmaas (Juncus compressus, Rorippa
sylvestris).
Van Looy, K. (1997). Veldnotities vegetatieopnames Grensmaas (Juncus compressus, Rorippa
sylvestris).
Van Looy, K. (1999). Veldnotities vegetatieopnames Grensmaas (Inula brittannica, Rorippa sylvestris, Trifolium fragiferum, …).
Van Looy, K. & De Blust, G. (1995). De Maas natuurlijk?! Aanzet tot een grootschalig natuurontwikkelingsproject in de Grensmaasvallei. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel, 123 p.
Van Looy, K. & De Blust, G. (1998). Ecotopenstelsel Grensmaas. Rapport IN 98-25. Instituut
voor Natuurbehoud, Brussel.
Van Uytvanck, J. (2000). Niet gepubliceerde opnames van een natuurinrichtingsprojecten,
hoofdzakelijk op voormalige akkers. Veel opnames met Juncus compressus en Rorippa sylvestris.
Verlinden, A. (1980). De plantengroei van het opgespoten terrein ‘Luithagen’ te Antwerpen.
Dumortiera 14 : 39-46.
Verlinden, A., Leys, G. & Slembrouck, J. (1979). Groeiplaatsen van Ophioglossum vulgatum en
Ophrys apifera bij Antwerpen. Dumortiera 12-31.03: 1-8.
Weeda, E. (1994). Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties 5. IVN, i.s.m.
VARA en Vewin, 400 p.
Westhoff, V. & Den Held, A.J. (1969). Plantengemeenschappen in Nederland. Bibliotheek van
de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging 16, Thieme & Cie, Zutphen, 324 p.
Zwaenepoel, A. (1988). Ruilverkaveling Paddegat Landschapsplan. Aanvullend ekotopenonderzoek R.M.D.-domein Oudenburg. WVT, in opdracht van het ruilverkavelingscomité
Paddegat, 43 p.
Zwaenepoel, A. (1985). Vegetatieopname Groenendijk Oostduinkerke Apium repens.
Notaboek.
Zwaenepoel, A. (1993). Beheer en typologie van wegbermvegetaties in Vlaanderen. Onuitgeg.
Doctoraatsverhandeling, Labo Plantkunde RUG, 2 delen, 652 p. + figuren- en tabellengedeelte.
Zwaenepoel, A. (1999). Veldnotitieboek vegetatie-opnames polders (Paddegat Ettelgem,
Puidebroeken Middelkerke, Lissewege).
Zwaenepoel, A. (2000). Vegetatie-opnamen Platte kreek Lapscheure Damme, Bonem Damme,
Uitkerkse polder Blankenberge, Zwaanhoek Oudenburg-Oostende, Molenkreek Sint Laureins,
de Nieuwe Vrede Knokke, Ter Doest Lissewege, Verdronken weide Ieper. Veldnotitieboek.
Triglochin palustre-, Eleocharis palustris subsp. uniglumis- Juncus compressus- en Carex distans-opnames.
Zwaenepoel, A. (2001). BWK-kartering poldergebied Klemskerke-Vlissegem, in de periode juliaugustus 2000. Tussentijds rapport in het kader van een polderecosysteemvisie voor de oostelijke West-Vlaamse polders (Oostende-Knokke-Brugge). Wvi, 146 p.
Zwaenepoel, A. (2001). BWK-kartering poldergebied Kwetshage. Tussentijds rapport in het
MAART 2002

LOLIO-POTENTILLION

93

kader van een polderecosysteemvisie voor de oostelijke West-Vlaamse polders (OostendeKnokke-Brugge). Wvi, 80 p.
Zwaenepoel, A. (2001). Detailstudie van de vegetatie van het brakke poldergebied aan weerszijden van het Boudewijnkanaal (Lissewege, Dudzele).Tussentijds rapport in het kader van een
polder-ecosysteemvisie voor de oostelijke West-Vlaamse polders (Oostende-Knokke-Brugge),
127 p.
Zwaenepoel, A. (2002). Detailstudie van de vegetatie van het poldergebied Meetkerkse
Moeren. Tussentijds rapport in het kader van een polderecosysteemvisie voor de oostelijke
West-Vlaamse polders (Oostende-Knokke-Brugge). Wvi, 126 p.

94

LOLIO-POTENTILLION

MAART 2002

