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AANLEIDING 

 
Langs het kanaal Roeselare-Leie te Ingelmunster op de linkeroever tussen de Lysbrug en 
de brug over de Ringlaan (situering zie hieronder) staan 76 hoogstammige wilgen 
waarvan enkele vermoedelijk de watermerkziekte hebben. Een aantal werden reeds 
gekapt. Er wordt geopteerd om de visueel aangetaste wilgen te laten vellen 
(veiligheidsaspect) en de overige nog te laten staan. Ter hoogte van deze bomen kan 
eventueel een bekalkingsproef uitgevoerd worden, omdat uit onderzoek blijkt dat 
bekalking weerstandsverhogend werkt in geval van watermerkziekte. Indien het bekalken 
geen goede of haalbare optie is, dan zouden deze wilgen eveneens worden gerooid. 
 

 
Figuur 1: Situering van de locatie met 76 hoogstammige wilgen langs het kanaal Roeselare-leie te 

Ingelmunster. 

 
Het bermbeheerplan opgesteld door Econnection in 2003 (Econnection, 2003) vermeldt 
voor deze bermstrook (RLL009) het bermtype Fijne kervel – Gewoon glanshavertype (nr. 
21) overgaand naar type 6=Zevenblad – Ridderzuring type. 
 
Bij een terreinbezoek van Waterwegen en Zeekanaal nv (verder afgekort als W&Z) op 
27/10/2010 heeft men ondermeer volgende soorten waargenomen: smalle weegbree, 
peen en boerenwormkruid. 
 
Het beheer sinds 2006 is 2 keer per jaar maaien (2de helft mei/september). Op 
27/10/2010 werd vastgesteld dat de berm langs landzijde nog niet volledig gemaaid was. 
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VRAAGSTELLING 

 
Rooien van bomen 

1) Wat is het (tijdelijk) effect van het rooien (zowel bij enkele als allemaal) van de 
wilgen? 
 
Bekalkingsproef 

2) Kan het bekalken invloed hebben op de aanwezige bermvegetatie, is dit een 
aangewezen methode in relatie tot de huidige bermvegetatie? Wat is de doelstelling van 
het bekalken en wat houdt dit precies in (hoeveelheid, uitvoering, plaats, frequentie, 
kostprijs, nagaan resultaten)? 
 
3) Indien W&Z het bekalken laat uitvoeren, kan INBO een voorstel en een raming maken 
(mandagen/analyses/kostprijs) voor een (beperkte) opvolging van de vegetatie en het 
nagaan van de soorten? 
 
Identificatie van soorten en variëteiten van het genus Salix 

4) Kan INBO een voorstel en een raming maken (mandagen/ kostprijs) voor het nagaan 
van de soorten en variëteiten van het genus Salix op volgende locaties:  

� langs het kanaal Roeselare-Leie  
o RLL002B dubbele rij knotwilgen langs landzijde 
o RLL003B (3 wilgen)  
o RLL010B (zie figuur 1) 

Voor een situering van deze locaties op kaart wordt verwezen naar Econnection 
(2003). 
� langs de Leie (tussen Harelbeke en Ooigem). 

 
TOELICHTING 

 

1. Watermerkziekte 

1.1 Ziekte veroorzaakt door Brenneria salicis 
Watermerkziekte is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Brenneria 
salicis (Bs) vroeger bekend als Erwinia salicis. Bs veroorzaakt een verstopping van de 
houtvaten. De bacterie produceert cellulase als belangrijkste pathogeniciteitsfactor. Het 
tast de cellulose aan die ingesloten zit in een pectinelaag in de wand van het houtvat. 
Deze cellulase wordt aangemaakt wanneer de Bs populatie een hoge densiteit bereikt, 
onder invloed van een ‘quorum sensing’ signaal. Geen enkele van de andere endofyten 
van wilg blijkt deze eigenschappen te hebben. Bij aansnijden van het aangetaste hout zie 
je een doorzichtige glazige verkleuring, vochtuittreding en een snelle, bruinverkleuring, 
het ‘watermerk’. 
 
Door watermerkziekte aangetaste bomen vertonen taksgewijze verwelking, 
bruinverkleuring en verdroging van de bladeren in het vegetatieseizoen waarbij de 
verdorde bladeren nog een tijdlang aan de boom blijven hangen. Ook de vorming van 
slijmdruppels aan de takken kan worden waargenomen en bossige vormen van 
waterloten1 op de grens van de levende en dode takken of takdelen. De verschijnselen 
treden op aan takken van vijf jaar of ouder. Een zware infectie tijdens opeenvolgende 
jaren kan leiden tot ernstige verzwakking en boomsterfte2.  
 
Bs is algemeen verspreid in wilgen, zowel in gezonde als in zieke bomen, en zowel in 
jonge als in oude bomen. Bs heeft pathologische eigenschappen, maar komt algemeen 

                                           
1 wildgroei van takjes aan een boomstam (http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterlot) 

2 http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=DUU_BOS_BTM_VER_wilgen_fytopath 
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voor als een schadeloze bacterie. In vele gevallen gaat het niet over een nieuwe 
agressieve ziekteverwekker, maar eerder over een organisme dat in een natuurlijke 
associatie met de bomen bestaat en door bepaalde omstandigheden overgaat in een 
parasitaire toestand. Het pathogenese-model van ILVO stelt dat de herfst-winterperiode 
bepalend is voor de ziekteontwikkeling. In deze periode is het houtsap van wilg een rijk 
groeimedium voor Bs. Er worden hoge Bs concentraties opgebouwd vanaf het moment 
dat de transpiratiestroom op het einde van het groeiseizoen stopt. Dense Bs populaties, 
die quorum sensing moleculen en cellulase produceren, worden hierdoor geïmmobiliseerd 
in de houtvezels. Dit is niet het geval voor andere boomsoorten zoals populier en els, 
waarin Bs concentraties lager blijven in die periode en de pathogenese niet 
aangeschakeld wordt. Afhankelijk van de jaarlijkse variabele condities van de bomen en 
van het klimaat tijdens de herfst en de winter, kunnen Bs densiteiten en 
overlevingskansen in de houtvaten variëren. Dit verklaart waarom de ziekte onregelmatig 
voorkomt3.   
 
Uit gezamenlijk onderzoek van INBO en ILVO4 bleek dat wilgen op sterk geëutrofieerde 
standplaatsen veel gevoeliger zijn voor optreden van de watermerkziekte. Indien hoge 
concentraties aan ammonium- en nitraat-stikstof in het grondwater voorkomen wordt de 
calcium opname belemmerd die nodig is het aanmaken van stevige houtvaten.  
De wilgen groeien dan sneller maar ook de pathogenese wordt versneld waardoor 
watermerkziekte vlugger gaat optreden. Dit verklaart waarom watermerkziekte geregeld 
te zien is aan de rand van (laaggelegen) sterk bemeste akkers of langs geëutrofieerde 
grachten. 
 

1.2 Gevoeligheid van wilgensoorten 
Uit een studie5 van de verspreiding van Brenneria salicis bij wilg in Vlaanderen blijkt dat 
watermerkziekte alleen voorkomt bij Salix alba, S. fragilis en de hybride S. rubens. 
Kunstmatige infecties tonen bovendien aan dat S. alba families significant gevoeliger zijn 
aan B. salicis dan S. fragilis families en dat de gevoeligheid van hybride families tussen 
beide wilgensoorten intermediair ligt. 
Binnen het veredelingsprogramma van wilg wordt nu veel aandacht besteed aan de 
selectie van resistente wilgen6.  
 
1.3 Bestrijding7  

� Wilgen worden traditioneel geknot en dit heeft ook als gevolg dat de ziekte voor 
enige tijd uitgesteld wordt. Deze snoei gebeurt best niet in de late herfst of 
vroege winter, maar eerder in februari of zelfs in augustus. Deze maatregel 
voorkomt dat een supplementaire dosis Bs in het hout van de boom voor een 
lange periode geïmmobiliseerd zit en de houtvaten aantast.  

� Overmatige stikstof in bodem en grondwater moet vermeden worden en een 
bekalking zou de ziekteontwikkeling kunnen tegen gaan. Dit moet verder uitgetest 
worden.  

� Voor nieuwe aanplanten worden best Bs resistente wilgensoorten of andere 
soorten (zwarte els/gewone es) gebruikt, niet de gevoelige S. alba klonen.  

 

                                           
3http://www.ilvo.vlaanderen.be/plant/NL/Onderzoek/Gewasbescherming/Expertiseuitrecentwerk/W
atermerkziektewilg/tabid/228/language/nl-BE/Default.aspx 

4 ILVO, Onderzoek gewasbescherming, contactpersoon Martine Maes 
(martine.maes@ilvo.vlaanderen.be) 

5 INBO, Onderzoek resistentie van wilg tegen de watermerkziekte. Contactpersoon Marijke 
Steenackers (marijke.steenackers@inbo.be) 
 
6 http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=DUU_BOS_BTM_VER_wilgen_fytopath 

7http://www.ilvo.vlaanderen.be/plant/NL/Onderzoek/Gewasbescherming/Expertiseuitrecentwerk/W
atermerkziektewilg/tabid/228/language/nl-BE/Default.aspx 
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2. Diagnose watermerkziekte  
In het najaar 2010 werd door Krinkels watermerkziekte bij enkele van de wilgen 
(waarover hier advies gevraagd wordt) vastgesteld. Uit het verslag van Krinkels (2010) 
kan niet worden afgeleid wat de conditie van het bomenbestand is (zowel voor het 
algemene bestand als op boomniveau). Evenmin wordt vermeld hoeveel bomen er zijn 
aangetast of symptomen vertonen. 
Op basis van de ter beschikking gestelde informatie (tekstueel en foto's) kan de 
aantasting van de wilgen door de watermerkziekte door INBO niet formeel bevestigd 
worden. De foto's tonen geen uitgesproken specifiek aantastingbeeld maar hooguit 
enkele afgestorven takken met aan de basis enige waterloten. Mogelijk zijn er andere 
(mede-) oorzaken van de boomsterfte zoals stam of wortelschade door grondwerken, 
maaischade, aantasting door honingzwam of andere pathogene schimmels,..   
Om deze mogelijke aantasting te bestrijden of te beheersen is het aangewezen om de 
vermeende watermerkziekte op deze bomen te bevestigen aan de hand van een 
dwarsdoorsnede van aangetaste levende takken (labo-onderzoek).  
 

 
Foto 1: Foto’s van de hoogstammige wilgen langs het kanaal Roeselare-Leie te Ingelmunster 

(locatie RLL010B). 
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Foto 2: Foto’s van de hoogstammige wilgen langs het kanaal Roeselare-Leie te Ingelmunster 

(locatie RLL010B). 

 
3. Rooien van bomen 
Bij het rooien van laanbomen kan rekening gehouden worden met volgende aspecten: 
Ecologisch:  

� fysische verstoring van de grond versus aanwezige vegetatie en fauna-elementen 
(al dan niet waardevol) 

� ouderdom van de bomen 
� ziekte van de bomen? 
� maken ze al dan niet deel uit van historisch landschap 
� functie van de bomen (windscherm, visuele afscherming, erosiebeperking, 

structuurelement, etc.) 
Recreatief: 

� esthetische belevingswaarde 
� veiligheid voor wandelaars en fietsers 

Juridisch: 
Voor het vellen van hoogstammige bomen (niet gelegen in planologisch bosgebied), 
alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos8, is een 
stedenbouwkundige vergunning nodig. Een hoogstammige boom is elke boom die op een 
hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.9 
Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen10 mits rekening gehouden wordt met de van 
                                           
8 Volgens artikel 3 van het bosdecreet is dit een grondoppervlakte waarvan de bomen en de 
houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en 
flora behoren en die één of meerdere functies vervullen. 

9 Artikel 4.2.1, 3° van de zgn. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

10 Zie hiervoor art. 6, 1 van het besluit van 16/7/2010 de Vlaamse Regering tot bepaling van 
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Dit besluit treedt in werking 
op 1/12/2010.   
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kracht zijnde verordeningen en voorschriften van stedenbouwkundige aard . Tenzij 
andersluidende bepaling in een verordening of in de vergunning is hier in principe geen 
compensatie vereist.  
Economisch: 

� houtwaarde 
Afgaand op bovenstaande foto’s (foto 1), betreft het hier geen jonge aanplant. De 
beperkte ouderdom11 van wilgen, ziekte12 in een deel van dit bestand, beperkte waarde 
van onderliggende vegetatie en geen verband met achterliggende vegetatie rechtvaardigt 
de kap en vervanging van deze bomenrij. Bij de nieuwe aanplanting worden best Bs 
resistente wilgensoorten of andere soorten (zwarte els/gewone es) gebruikt. 
Een verminderde landschappelijke belevingswaarde voor voorbijgaande recreanten wordt 
misschien opgevangen door het achterliggende bomenbestand.  
Deze elementen kunnen eventueel ingeroepen worden bij de vergunningsaanvraag. Het 
komt evenwel toe aan de vergunningverlenende overheid de beoordeling van 
stedenbouwkundige en landschappelijke aard alsook de verplichte natuurtoets13 te 
maken.  
 
 

4. Bekalkingsproef 
 

4.1 Invloed van bekalking op bermvegetatie? 
De invloed van het bekalken op de aanwezige bermvegetatie hangt af van de 
uitgangssituatie (hierbij is het nemen van bodemmonsters vóór aanvang van de 
bekalkingsproef van belang) en van de concentraties en het type kalk die worden 
aangebracht.  
In eerste instantie worden minerale bufferstoffen (zoals dolomiet) toegediend om 
verzuurde, zwak gebufferde bodems te herstellen. De positieve effecten van bekalken 
zijn voor verschillende ecosystemen aangetoond (Dorland et al., 2003). 
 
Te hoge dosering 

Echter, bekalking kent twee risico’s: 
Risico van overdosering, waardoor de bodem te sterk gebufferd wordt. Het voornaamste 
bufferingproces in de bodem is dan niet de uitwisseling van kationen (vindt plaats bij 
(lage) pH 4,5-6,5), maar buffering door het in oplossing gaan van (bi-)carbonaat. 
Sommige soorten kunnen zich niet goed ontwikkelen op bodems met te sterke buffering 
(zie o.a Tyler 1992, Houdijk, 1993). 
Het verhogen van de mineralisatiesnelheid. Onder sterker gebufferde omstandigheden 
kunnen afbraak- en omzettingsprocessen in de bodem sneller gaan verlopen, waardoor 
er meer voedingsstoffen beschikbaar komen voor planten. 
 

Te lage dosering 

Een te lage dosering heeft tot gevolg dat het effect van de bekalking gering zal zijn en 
slechts beperkte tijd zal duren. 
 
Effect op fauna 

De effecten van bekalken van minerale bodems op de fauna van de aanwezige 
levensgemeenschappen zijn vooralsnog onvoldoende bekend. Zo zijn voornamelijk korte 
termijn effecten van bekalking op faunagemeenschappen beschreven: 
Bekalken van verzuurde delen van heidevelden kan leiden tot een afname van het totaal 
aan ongewervelde dieren. Dit kan weer leiden tot een afname van insectenetende 

                                           
11 Wilgen worden over het algemeen niet oud. De watermerkziekte en torsiekrachten van de wind 
zorgen dat een wilg meestal niet ouder dan veertig tot vijftig jaar wordt 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg). 

12 Indien watermerkziekte met zekerheid wordt vastgesteld. 

13 Art. 16 van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 
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zoogdieren. Van onderzoek in bossen is bekend, dat de fauna over het algemeen 
genomen niet negatief, en vaak positief reageert op bekalking. Positieve effecten van 
bekalking worden bijvoorbeeld waargenomen bij slakken en andere dieren die relatief 
veel kalk bevatten. Vervolgens profiteren koolmezen van de bekalking: ze nemen meer 
kalk op en de problemen met eischaalvorming die bij kalkgebrek optreden, verminderen. 
Voor andere groepen, zoals loopkevers en spinnen, zijn de effecten van bekalking 
negatief. Karakteristieke loopkeversoorten worden bijvoorbeeld verdrongen door zeer 
algemene soorten of door andere kevergroepen. Bij de bodemfauna zoals springstaarten, 
nematoden en regenwormen, worden aanzienlijke verschuivingen binnen de groepen 
waargenomen na bekalking. Bekalking bleek met name gunstig voor pioniersoorten van 
de bodemfauna (De Graaf et al. 2004). 
 
4.2 Bekalking versus watermerkziekte 
In gezamenlijk INBO-ILVO-onderzoek14 is aangetoond dat bepaalde abiotische factoren 
een invloed hebben op het voorkomen van de ziekte. Gedurende drie opeenvolgende 
jaren zijn jonge isogenische15 wilgen opgevolgd. Deze wilgen zijn aangeplant op vier 
verschillende locaties in landbouwgebied. Op twee van deze locaties was 
watermerkziekte reeds duidelijk aanwezig in een oude bestand van knotwilgen, op de 
twee andere locaties waren de oude knotwilgen niet aangetast. Op elke site zijn de 
eigenschappen van de bodem en van het grondwater onderzocht, evenals de 
nutriëntenstatus van de bomen. De proefvelden met ziekte hebben grondwater met een 
significant hogere stikstofconcentratie en de jonge bomen groeien tweemaal zo snel dan 
op de proefvelden zonder ziekte. Op de sites met ziekte is er eveneens een onevenwicht 
in bepaalde elementverhoudingen in het blad, nl. te hoge N/P en N/Ca verhoudingen. Dit 
alles wijst op een invloed van stikstofbemesting op ziekteontwikkeling en op de N/Ca 
ratio in het blad als een indicator voor ziekterisico. 
De rol van Bs in het stikstofbeheer van de boom wordt gesuggereerd door de 
aanwezigheid van een structureel gen voor stikstoffixatie16 (De Vos, 2007). 
Overmatige stikstof in bodem en grondwater wordt best vermeden en een bekalking zou 
de ziekte-ontwikkeling kunnen mogelijks tegen kunnen gaan. Momenteel loopt er een 
praktijkproef aan het INBO om remediatie van zieke wilgen door bekalking te 
onderzoeken.  
 
4.3 Bekalkingsproef gewenst? 
Gezien de ouderdom van de wilgen wordt een bekalkingsproef op deze locatie ontraden. 
De fysiologische opname van basische kationen bij oude bomen is trager en bovendien  
zal het wortelgestel van de bomen verder reiken dan de invloedzone van de bekalking 
waardoor de respons vermoedelijk laag zal zijn. Bij jonge wilgen (< 20 jaar) wordt 
daarentegen wel een effect verwacht en lijkt bekalking wel zinvol.  
  
 

5. Identificatie van soorten en variëteiten van het genus Salix 
Gezien we niet het exacte aantal wilgen kennen voor alle locaties, wordt hier een raming 
gegeven voor het identificeren van 50 bomen van het genus Salix (zie tabel 1).  
Er wordt eveneens een raming gegeven voor de genetische analyse van het boomsap 
voor de identificatie van de bacterie Brenneria salicis en voor het verzamelen en 
opvolgen van 20-30 stekken ter observatie van fenologische en morfologische 
eigenschappen. Deze laatst genoemde opvolging verschaft niet enkel informatie over de 
soort, maar kan tevens aangeven of de verschillende bomen van eenzelfde kloon 
afkomstig zijn.  

                                           
14 ILVO, Onderzoek gewasbescherming. Contactpersoon Martine Maes 
(martine.maes@ilvo.vlaanderen.be). 

15 Genetisch uniform 

16http://www.ilvo.vlaanderen.be/plant/NL/Onderzoek/Gewasbescherming/Expertiseuitrecentwerk/
Watermerkziektewilg/tabid/228/language/nl-BE/Default.aspx 
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Tabel 1: Raming voor verschillende taken met betrekking tot wilgen en de watermerkziekte  

uitgevoerd door INBO. 

Taak Aantal 

mandagen 

Kostprijs (€) 

identificatie van 50 bomen op basis van blad en 
eventueel verzamelen van takmateriaal voor 
genetische analyse 

1 500 

genetische analyses van het boomstap voor de 
identificatie van de bacterie Brenneria salicis. 

- 30 

verzamelen en opvolgen van 20-30 stekken ter 
observatie van fenologische en morfologische 
eigenschappen 

2 1000 

 
 
CONCLUSIE 

 
Rooien van bomen 

1) Op basis van de beschikbare info kan de watermerkziekte hier niet met zekerheid 
worden vastgesteld. Om zekerheid te bekomen zijn dwarsdoorsnedes van aangetaste 
levende takken nodig. Mogelijk zijn er andere (mede-) oorzaken van de boomsterfte 
(grondwerken, maaischade, andere aantastingen). 
 
Indien de ziekte wordt vastgesteld is de volledige kap en vervanging van deze bomenrij 
gerechtvaardigd gezien de huidige ouderdom van wilgen, de ziekte in een deel van dit 
bestand, de beperkte waarde van onderliggende vegetatie en het ontbreken van een 
verband met achterliggende vegetatie. Wij treden evenwel niet in de plaats van de 
vergunningverlenende overheid die alle aspecten in haar beslissing dient te overwegen. 
Bij de nieuwe aanplanting worden best BS-resistente wilgensoorten (op advies INBO) of 
andere boomsoorten (zwarte els/gewone es) gebruikt. 
Niettegenstaande Salix fragilis resistenter is aan watermerkziekte, wijzen we op zijn 
grote gevoeligheid voor takbreuk met mogelijke risico’s voor de recreanten. 
 
Bekalkingsproef 

2) De invloed van het bekalken op de aanwezige bermvegetatie hangt af van de 
uitgangssituatie (hierbij is het nemen van bodemmonsters voor aanvang van de 
bekalkingsproef van belang) en van de dosis en het type kalk die worden aangebracht. 
Een te hoge concentratie kan het natuurlijk bufferingsproces verstoren en de 
mineralisatiesnelheid verhogen. Dit laatste is niet gewenst wanneer verschraling van de 
bermvegetatie wordt beoogd. Een te lage dosering heeft tot gevolg dat het effect van de 
bekalking gering zal zijn en slechts beperkte tijd zal duren. 
 
Bekalking kan worden toegepast om de ziekte-ontwikkeling bij jonge wilgen tegen te 
gaan, maar lijkt weinig zinvol voor oudere bomen. Hoge concentraties aan stikstof in 
bodem en grondwater wordt best vermeden. 
 
3) Een bekalkingsproef op deze locatie wordt ontraden gezien de ouderdom van de 
wilgen. 
 
Identificatie van Brenneria in boomsap en identificatie van soorten en 

variëteiten van het genus Salix 

4) Met 1 dag veldwerk in de periode mei-juni kunnen bomen  op basis van bladmateriaal 
geïdentificeerd worden. Dit kost €500/dag. Tezelfdertijd kan aangetast takmateriaal 
ingezameld worden voor de analyse van boomsap. Een analyse van boomsap voor de 
identificatie van de bacterie Brenneria salicis kost €30. 
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