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Betreft: adviesvraag (email d.d. 5 mei ’03) van ir. Vladimir Kostadinov inzake de dijkwerken te 
Schoonaarde met betrekking tot het gebruik van uitschietende perkoenpalen van wilgenhout.  
 
In het bijgevoegde bestek wordt aangegeven dat er gebruik moet gemaakt worden van 
uitschietende of met andere woorden nog levende perkoenpalen van een aantal 
gespecificeerde wilgensoorten o.a. Salix repens (Kruipwilg), Salix purpurea (Bittere wilg), 
Salix viminalis (Katwilg), etc. Voor de perkoenpalen worden aanvullend nog een aantal 
technische voorschriften meegegeven inzake de dikte en lengte van de palen, alsook de 
binddraad. Hetzelfde geldt voor de wiepen die eveneens uitschietend moeten zijn en die 
gebonden moeten worden met banden van wilgen- of hazelaarhout.  

Vanuit AWZ afdeling Zeeschelde wordt hierbij de vraag gesteld of het noodzakelijk is om 
uitschietende perkoenpalen en wiepen te gebruiken en of dit al dan niet financiële implicaties 
heeft.  

Van het gebruik van uitschietende perkoenpalen en wiepen wordt ons inziens best afgezien. 
Om twee principiële redenen: het gevaar voor genetische pollutie en de verstoring van de 
natuurlijke successie bij de evolutie van slik naar schor in de vakken van de 
oeververdediging. 

1. Genetische vervuiling: In het bestek worden een aantal wilgensoorten opgesomd die van 
nature op de schorren niet of slechts in beperkte mate voorkomen. Concreet betreft het 



Salix repens of Kruipwilg, die in feite andere ecologische omstandigheden vereist en 
bijgevolg niet op de schorren langs de Zeeschelde voorkomt. Salix purpurea of Bittere wilg 
komt wel op de schorren voor maar in zéér geringe mate . De overige soorten worden 
couranter aangetroffen op de schorren hetzij als zuivere soort hetzij als kruising met 
andere wilgensoorten. Enkel bij de wiepen wordt aangegeven dat ze afkomstig moeten 
zijn uit de omgeving of moeten aangepast zijn aan de omgevingsfactoren. In praktijk is het 
echter vaak moeilijk om gebiedseigen plantmateriaal in de handel te vinden vooral dan 
voor wat de zeldzame soorten betreft. Vaak wordt dan beroep gedaan op plantmateriaal 
uit het buitenland wat zorgt voor genetische pollutie. Deze genetische pollutie moet ten 
stelligste vermeden worden, wat kan door gebruik te maken van dood werkhout, zoals 
gebeurde bij de aanleg van de andere oeververdedigingen langs de Zeeschelde.  

2. Verstoring van de natuurlijke successie: Vegetatievestiging bij de ontwikkeling van slik 
naar schor gebeurt volgens een successie patroon naargelang de omgevingsfactoren 
evolueren door o.a.sedimentatie. Het eindstadium van de natuurlijke successie of 
vegetatieontwikkeling op een zoetwaterschor bestaat uit wilgenstruwelen. Wanneer echter 
levend wilgenmateriaal wordt gebruikt voor het aanleggen van oeververdedigingen zal dit 
de natuurlijke successie verstoren. De wilgen zullen hoogstwaarschijnlijk in staat zijn om 
zich definitief te vestigen waardoor verschillende successiestadia worden overgeslagen 
wat ecologisch niet gewenst is. Door de relatief lage ligging van de aan te brengen 
oeververdediging is de overstromingsfrequentie er hoog genoeg voor de opeenvolging 
van de verschillende successiestadia, vertrekkend vanuit pioniersvegetaties om 
uiteindelijk te eindigen met wilgenstruweel.  

Wat de verschillende soorten binddraden betreft, zowel voor de perkoenpalen als wiepen, is 
het inderdaad aangeraden om geen gebruik te maken van synthetische touwen of draden 
zoals gebeurde bij andere oever- en schorrandverdedigingen langs de Zeeschelde. Bij het 
eventueel loskomen of vergaan van wiepenbussels komen deze terecht in het milieu wat voor 
bijkomende pollutie zorgt en bovendien een bedreiging vormt voor de avifauna. Ook naar de 
veiligheid voor de scheepvaart toe is de aanwezigheid van lange onafbreekbare touwen in de 
waterkolom niet gewenst.  

Ons inziens is het dus aan te raden om geen gebruik te maken van levend plantenmateriaal 
bij de aanleg van (voor)oeververdedigingen zo kan er geen genetische pollutie plaatsvinden 
en wordt de natuurlijke successie ook niet verstoord. Bovendien lijkt het ons nuttig om in 
toekomstige bestekken voor dijkwerken waarin alternatieve oeververdedigingen aan bod 
komen de specificaties over levend materiaal te schrappen en om te zetten naar dood hout. 
De financiële consequenties hiervan zijn ons echter ongekend.  
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