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Bijlage 1 I Onteigeningsbesluiten 

Vlaamse Gewest 

"Het Stort" (Bornem) en "De Schorren van de Durme" zijn reeds Vlaams natuurresevaat. 
Daarnaast worden volgende gebieden onteigend: 

1) Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting van 22 mei 1995 (B .S. op 
22.05.1995) werd de onteigening te algemenen nutte bevolen van een gebied van 142 ha 49 a 
93 ca, verspreid over de gemeenten Antwerpen, Zwijndrecht, Bornem, Beveren, Temse, 
Dendermonde, Hamme en Waasmunster, gekend als "Slikken en Schorren van Schelde en 
Durme", met het oog op de oprichting van een Vlaams natuurreservaat. 

2) Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting van 4 december 1995 
werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen in het kader van het Life-project (MARS: 
Marsh Arnelioration along the River Schelde): 

- "Het K.ijkverdriet" (Temse) 
-"De Groene Meirsche" (Zele) 
-" Lippenbroek" (Hamme) 

3) Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting van 22 mei 1995 (B.S. op 
30.01.1995) werd de onteigening te algemenen nutte bevolen van een aantal percelen te 
Baasrode (Dendermonde). 
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Bijlage 2 I Adressen van de beherende instantie 

1) M.b.t. het Natuurbehoud en -beheer: 

In eigendom: 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) 
Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL) 
-Afdeling Natuur, hoofdbestuur 
Dr. Ir. Koen De Smet (afdelingshoofd) 
Graaf De Ferrarisgebouw 
Koning Albert-ll-Iaan 20, bus 8 
1000 Brussel 

-Afdeling Natuur, buitendienst Oost-Vlaanderen 
Ir. Viviane Vanden Bil 
Gebr. Van Byekstraat 4-6 
9000 Gent 
Technisch beheerders: Rudy De Mol en Tom Maes 
-Afdeling Natuur, buitendienst Antwerpen 
Dhr. Ludo Hemelaer 
Copemicuslaan 1 bus 7 
2018 Antwerpen 
Technisch beheerders: Leo Peeters en Karel Molenberghs 

Overeenkomsten met volgende verenigingen: 

-Natuurreservaten vzw 
Kon. St. Mariastraat 105 
1030 Brussel 
- Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de vogels vzw 
Veeweidestraat 43 
1070 Brussel 
- Wielewaal vzw 
Vereniging voor de Vogel-en Natuurstudie 
Graatakker 11 
2300 Turnhout 
-Durme vzw 
André Verstraeten 
Molsbergenstraat 1 
Lokeren 

- Ecotest 
Tony Temmerman 
Negenoogstraat 3 
9140 Temse 
- Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming v.z.w. 
Kortrijkse poortstraat 140 
9000 Gent 

2) M.b.t. rivierbeheer in het algemeen: 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 



D partement efmilieu n Infraslr\Jctuur (L 
- dministratie Waterwegen en Zeew zen. afdeling Ze h lde 

opemicusl n 1 
201 

gen n Zecw Len. afdeling lariticme eh lde 



Bijlage 3 I Gegevens van de leggers horende bij de oorspronkelijke 
kadastrale kaarten (circa 1820) 

Gemeente/sectie/naam schor/ kadastraal bodemgebruik op legger bij oppervlakte (ca) 
nummer oorspronk. kadastrale kaarten 

Zandvliet 
Plathoek 

1 slikken 7157615 
1 bis aanwas 98545 

2 aanwas 222830 
5 aanwas 222830 
7 aanwas 222830 
10 aanwas 222830 

Zwijndrecht 
sectie C 

53 rietveld 12360 
54 kreek 5970 
55 rietveld 11970 
56 rietveld 24200 
57 rietveld 37810 
58 alluvion 43470 
59 rietveld 7740 
60 rietveld 12900 

60bis rietveld 17240 

Doel 
Sectie A 

471 aenwas weide 537920 
sectie B 

918 weide 4960 
919 dijk 6000 
921 dijk 9320 
922 aenwasslijk 4900 
923 , aenwasslijk 4800 
924 aenwasslijk 31780 
708 Bat. rural 70 
707 terre vague 1770 
561 dijk 238 
562 weide 253920 

Sectie C 
382 alluvion 18040 
383 water 3620 
384 alluvion 77730 
385 alluvion 2030 
386 weide 1280 
387 zeedijk 970 

Beveren: Melsele en Kallo 
Kallo 



sec ti A, !st blad 
146 riet el 2570 

1 7 dijk 3520 
14 p5turc 2360 
149 Jan 2600 
15 l:m 8600 
151 net eld 11990 
179 páturt: 6150 

_d bi d 

- 4 m ras .. om0 ezet in schoor 43580 
3de blad 

559 schor 16 30 
560 s hor 510 0 
55 dij 3910 
561 dij 11950 

4 e blad 
570 schor 612 0 
571 dij 11690 
59ï schor 6570 
598 dijk 14110 
636 schor 10 020 
637 dijk 11620 
69 schor 90180 
697 dijk 20 20 

Sectie E, 3de blad 
280 riet eld 17130 
281 riet eld 101390 

Melsele 
sectie A, blad 1 

1 kreek 2_10 
2 weiland 
3 weiland 
4 weiland 36300 
5 kreek 16300 
7 weiland 14700 
8 weiland 700 
9 eiland 1880 
10 land 5160 
11 land 7340 
12 land 9430 
13 land 8350 
14 land 5830 
15 dijk 5550 

15 bis dijk 1600 
16 land 5910 
17 land 6440 
18 land 9510 
19 land 9230 
20 land 9750 
21 weiland 2170 
22 land 7610 
23 dijk 6140 



24 dijk 
25 dijk 19000 
26 dijk 2000 
27 dijk 9070 
28 dijk 1480 

28 bis dijk 2600 
28 2bis dijk 2470 

29 tuin 420 
30 weiland 360 
31 huis 150 
32 land 14560 
33 land 1570 
34 land 580 
35 water 660 
36 huis 170 
37 240 
38 land 1330 
39 land 7020 
40 land 8750 
41 land 2470 
42 land 17730 
43 land 17200 
44 land 17150 
45 land 11260 
46 land 9110 
47 land 9590 
48 land 7850 
49 land 10320 
50 land 7350 
51 land 5900 
52 land 7240 
53 land 6760 
54 land 8480 
55 land 7500 
56 land 6690 
57 land 7350 
58 land 6420 
59 land 6700 
60 land 5740 
61 land 9390 
62 land 780 
63 land 320 
64 land 11090 
65 land 11060 
66 land 10680 
67 land 10690 
68 land . 8950 
69 land 16840 
70 land 20500 
71 land 12580 
72 land 6860 
73 land 5700 
74 land 5520 



75 dijk 1140 
76 dijk 34960 
77 dij 35640 
78 w ilan 1460 
79 \eiland 1730 
0 weiland 2010 

w ilan 20. 0 ., wil nd 202 
83 weiJan 2020 
84 weil n 100 
85 weiland 1990 
86 weiland 19 0 
87 weil nd 1 20 
8 we dan 1790 
9 weil nd 1980 

90 weil n 23-'0 
91 weiland -030 
9 wei! nd _o 0 
93 weiland 1790 
94 weil nd 2360 
95 weiland 1890 
96 weiJan 19 0 
97 weiland 1760 
98 weiland 1190 
99 pré alluvion 990 
100 weiland 990 
101 weiland 990 
102 weiland 1180 
103 weiland 1180 
104 weiland 1290 
105 weiland 1520 
106 weiland 3530 
107 weiland 1320 
108 weiland 1170 
109 weiland 1260 
1 JO wei land 1080 
111 weiland 11 0 
11 2 weiland 1320 
113 weiland 1630 
114 weiland 1800 
115 eiland 1980 
116 weiland 1370 
117 weiland 1420 
118 weiland 1440 
119 weiland 1520 
120 weiland 1540 
121 weiland 1420 
122 weiland 1550 
123 weiland 1330 
124 weiland 1410 
125 weiland 1200 
126 weiland 1220 
127 weiland 1400 



128 weiland 1420 
129 weiland 1390 
130 weiland 1450 
131 weiland 1390 
132 weiland 1440 
133 weiland 1400 
134 weiland 1540 
135 weiland 1570 
136 weiland 1510 
137 weiland 1620 
138 weiland 1600 
139 weiland 1790 
140 weiland 1860 
141 weiland 1970 
142 weiland 2060 
143 weiland 2000 
144 weiland 2210 
145 weiland 2300 
146 weiland 2530 
147 weiland 2620 
148 weiland 2750 
149 weiland 2290 
150 weiland 2550 
151 weiland 2620 
152 weiland 2610 
153 weiland 2580 
154 weiland 2520 
155 weiland 1850 
156 weiland 1850 
157 weiland 6500 

157 bis weiland 5730 
158 rietveld 2740 
159 rietveld 6130 
160 rietveld 3300 
161 rietveld 1720 
162 hooiland 2070 
163 weiland 1110 
164 dijk 27800 
165 dijk 24000 

Kruibeke+A273 
sectie B, blad 2 
"Les alluvions" 

114 weiland 13200 
115 weiland 6160 
116 weiland 4050 

. 117 weiland 4850 
118 weiland 9530 
119 weiland 1550 
120 tuin 360 
469 dijk 52700 

Polder est 
470 weiland 8210 



471 wei! nd 7780 

71 wei! nd 7950 

47 weiland 5050 
474 weil nd 5230 

475 w iland 4580 

7 · iland 5290 

477 weiland 30 0 

47 weit nd 2 0 

479 \1. iland 3770 

480 w ilnnd 5150 

4 1 wei! nd 1200 

4 - weiJ nd 3040 

4 3 eiland 3650 
484 w tland 6870 
4 5 weiland 31 

486 dij 1~840 

7 weiland 6130 
4 wil nd 5000 
489 weiland 6080 

490 weiland 3610 
491 weiland 4700 
492 'eiland 2090 
493 wei! nd 6440 
494 weiland 7700 
495 dijk 21470 

495 bis dijk 15950 
496 water 1840 

Bazel 
sectie B, 2de blad 

471 dijk 2980 
472 water 390 
473 water 2520 
474 dijk 1410 
475 dijk 6590 
476 weiland 10380 
477 dijk 3170 
478 weiland 12970 
479 dijk 2200 
480 weiland 7220 
48 1 dijk 18110 
482 weiland 4970 
483 dijk 690 
484 weiland 5260 
485 dijk 810 
486 weiland 850 
487 weiland 1300 
488 dijk 13600 
489 weiland 22730 
490 dijk 2560 
491 weiland 900 
492 weiland 930 
493 dijk 16590 



494 weiland 4470 
495 dijk 900 
496 weiland 5510 
497 dijk 1430 
498 weiland 4960 
499 weiland 2480 
500 weiland 2480 
501 weiland 4600 
502 water 350 
503 dij k 27990 
504 weiland 10130 
505 weiland 1160 

sectie B, 3de blad 
527 dijk 12500 
528 weiland 13420 
529 dijk 5580 
530 wei land 7850 
531 weiland 6310 
532 dijk 7620 
533 dijk 20220 
534 weiland 3790 
535 weiland 2360 

"Buijfschaert" 
536 weiland 990 
537 weiland 3790 
538 weiland 3740 
539 weiland 4560 
540 weiland 4250 
541 weiland 4070 
542 weiland 4150 
543 dijk 13370 
544 weiland 4610 
545 weiland 4230 
546 weiland 5310 
547 weiland 4840 
548 weiland 2950 
549 weiland 2790 
550 weiland 2580 
551 weiland 3540 
552 weiland 3290 
553 weiland 3310 
554 weiland 3300 
555 weiland 3490 
556 dijk 1130 
557 dijk 7480 
558 weiland 2120 
559 weiland 1840 
560 weiland 3840 
561 weiland 740 
562 dijk 6000 
563 weiland 4780 
564 dijk 5130 
565 dijk 4460 



566 dij 7570 

upclm ndc 
526 dijk: 177 0 
5_7 dijk 1 0 
5 .. \H:ilan 46120 

- bi dij 3410 
5 .. 9 ' eilan 29950 

529 bis dijk 2150 
530 weiland 5950 

530 bis 11 10 
531 25 0 
53- 7~0 

533 ij er 8560 
5 ... plamin 370 
53 bi ·erij 5740 
6+ 63 huis \ termolen 130 100 

350 
538 boom aard 31 70 
539 tuin 90 
5"'0 booma3I 3670 
5 ... 1 huis 3_0 

T mse, Steendorp 
s ctie C, blad 3 (geen dijk) 

1098 w iland _670 
1099 wil nd 10900 
1112 reseau allu ion I 2900 
1113 res au alluvionaJ 5300 

1113 bis weiland 11780 
1114 weiland 6950 
1115 weil nd 11030 

sectie C, 4de blad 
1265 dijk 40500 
1263 plas 2420 
1374 weiland 7500 
1375 weiland 4640 
1376 weiland 13320 
1377 weiland 10620 

1378 1/2 weiland 4420 
1379 1/4 weiland 2210 
1380 1/4 weiland 2210 

1381 alluvion 5400 
1382 alluvion 9000 
1383 alluvion 2900 

Tielrode 
sectie A, blad 3 

1009 weiland 2400 
1010 dijk 690 
1011 dijk+ sluis 18090 
1012 weiland 5470 
1013 weiland 4020 



1014 dijk 2250 
1015 huis? 20 
1016 alluvicil 2620 
1017 weiland 3710 
1018 weiland 2730 
1019 weiland 2050 
1020 weiland 2980 
1021 alluvion 8290 
1022 weiland 2170 
1023 weiland 2470 
1024 weiland 3100 
1025 weiland 3310 
1026 weiland 2000 
1027 dijk 1060 
1028 dijk 4510 
1029 alluvion 2750 
1030 alluvion 2710 
1031 dijk 1270 
1032 weiland 3950 
1033 dijk 3850 
1034 weiland 35940 
1035 weiland 4420 
1036 alluvion 1940 
1037 weiland 3100 
1038 weiland 2720 
1039 dijk 1410 
1040 weiland 2060 
1041 weiland 3070 
1042 dijk 1020 
1043 alluvion 1800 
1044 alluvion 1960 
1045 alluvion 1250 
1046 dijk 700 
1047 weiland 3080 
1048 weiland 3400 
1049 weiland 3280 
1050 weiland 2910 
1051 dijk 35000 
1052 dijk 900 
1053 weiland 8710 

- Waasmunster 
sectie B, 6de blad 

1358 bis dijk 3440 
1358 dijk 3800 
1357 dijk 1830 
1347 dijk 1700 
1346 dijk 1600 
1340 dijk 2750 

Polderken 
1334 hooiland 1030 
1335 hooiland 3720 
1336 hooiland 4220 



1337 dijk 660 
1338 dij 1530 
1339 hooil:md 3- 0 
131 dijk 390 
1342 hooiland 6670 
1343 dij . 5 
1344 dijk 960 
1 5 hooiland 5770 
134 hooil n 5410 
1349 dijk 530 
1350 hooiland 1230 
1351 hooi! nd 140 
1352 dijk LSO 
1353 schor 570 
1354 w t r 2730 
1355 hooiland 1030 
1356 hooi! nd 660 
1359 hooit n 4330 
1360 hooiland 3 
1361 dijk 760 
1362 dij. 660 
1363 hooiland 3070 

1364 bis hooil.llld 3070 
1364 hooiland 3070 
1365 hooiland 080 
1366 hooiland 9920 
1367 hooiland 5540 
1368 dijk 510 
1369 I nd 840 
1370 huis 1090 
1371 water 490 
1372 dijk 550 
1373 hooiland 1880 

sectie B, 7de blad 
1400, 1402, 1409, 1407, 1405, ... dijk 

oor 'Meulendijk' 
1410 hooiland OIO 
1411 dijk 470 
1412 dijk 390 
1414 land 1140 
1415 dijk 290 
1416 tuin 920 
1417 huis 370 
1418 tuin 410 
1419 landweg 730 
1420 dijk 760 
1421 hooiland 4600 
1422 dijk 960 
1423 hooiland 7550 
1424 dijk 380 
1428 dijk 1900 
1429 hooiland 9410 
1430 dijk 630 



1431 hooiland 1880 

1432 dijk 570 

1474 dijk 2090 

1472 hooiland 19810 

1855 hooiland 8050 

1862 dijk 3360 

1863-1867 hooiland 22940 

1861 hooiland 1050 

1858 dijk 340 

1851 dijk 480 

1850, 1852, 1857, 1860 hooiland 22120 

i824 dijk 
380 . 

1823 hooiland 6110 

sectie B, blad 8 
1868 dijk 17410 

1921 hooiland 2660 

1922 hooiland 2860 

1923 hooiland 3060 

1924 hooiland 2860 

1925 dijk 3610 

1299 dijk 1310 

2000-2017 hooiland 

"Schoor voor 't hof' 58 schoor = hooiland 11925 

58 bis aanwas 2980 

Sectie B2 
Laisse 432 bis schoor= hooiland 26555 

"Savoe:arde schoor" 432 aanwas 1080 

433 dijk 6123 

Laisee 433 bis aanwas 2640 

Laisse 455 bis aanwas 1730 

Laisse 480 bis aanwas 13860 

Laisse 487 bis schoor, omgezet in aanwas 720 

"Nieuw schoor" 500 schoor = hooiland 18000 

Sectie C, 5de blad 
1823 dijk 

1877-1822 hooilanden 

sectie C, blad 6 (Z. van Dunne) 
1830 schor 180 

1831 dijk 1490 

1840 schor 450 

1841 dijk 1560 

- 1841 bis dijk 250 

1846 dijk 1000 

1847 schor 660 

1848 schor 930 

1849 hooiland 5060 

1850 dijk 1100 

1851 schor 430 

1852 dijk 1900 

1862 schor 1320 

1863 schor 830 

1864 dijk 950 

1865-1888 hooiland 



1879 dijk 3670 

1880 schor 4720 

sectie 1 7d blad ( an Durme) 

2376 dijk 

2450 uitweg 

2409 dijk 

2393 uitweg 

2375 dijk 

2377-2383 hootl nden 27400 

2384 dijk 

238 dijk 

23 6-2392 hooilanden 28570 

2393 uitweg 

2395-2408 hooilanden 53300 

2394 hooilanden 34-0 

Sec ti C, st blad 
_77_ dij 14 0 

277 dijk 600 

2775-277 hooiland 1 70 

2779 uitweg 0 

27 0 land 8400 

tot 2 LO: bijna alle hooi! nd 
2tal percelen land 

2799 bos 

Mariekerke 
Sectie A (geen echte dijk) 

208 schoor= hooiland 8480 

208 bis aanwas 1130 

209 schoor = hooiland 37760 

209 bis aanwas 296-0 

210 schoor= hooiland 10235 

206 schoor= hooiland 225 -> 270 

207 schoor = hooiland 1375 -> 1330 

211 beplante grond -> wiem 1820 

213 schoor = hooiland 1115 

226 tuin 2095 

248 schoor = hooiland 2130 

249 weiland ->wiem 225 

252 schoor = hooiland 1205 

253 schoor = hooiland 3510 

373 bis aanwas 8115 

373 schoor = hooiland 26400 

Het Kiel' 
147 schoor= hooiland 29025 

147 bis aanwas 12235 

128 schoor= hooiland 6120 

128 bis aanwas 2600 

93 bis aanwas 3250 

Sint-Amands 
aen den mest kaey' 

1 schoor = hooiland 10620 



2 schoor = hooiland 12200 
173 bis aanwas 6000 

150 aanwas 3960 
Prairies sites Nieuw Schaoren 

153 schoor = hooiland 2415 
154 schoor = hooiland 2095 
158 schoor = hooiland 2130 
162 schoor = hooiland 2330 
163 schoor = hooiland 995 
164 schoor = hooiland 3280 
172 schoor = hooiland 3225 
173 schoor = hooi land 3410 

173 bis aanwas 6000 
151 schoor = hooiland 1650 
152 schoor = hooiland 1895 
155 schoor = hooiland 23 10 
156 schoor = hooiland 1965 
157 schoor = hooiland 2015 
159 schoor = hooiland 2080 
160 schoor = hooiland 2145 
161 schoor = hooiland 1220 

161 bis schoor = hooiland 1220 
165 schoor = hooiland 2120 

165 bis schoor = hooiland 2125 
166 schoor= hooiland 1985 
167 schoor = hooiland 1705 
168 schoor = hooiland 1435 
169 schoor = hooiland 1500 
170 schoor = hooiland 1455 
171 schoor = hooiland 3215 
174 schoor = hooiland 3005 

269-274 schoor = hooiland 24040 
275-285 schoor = hooiland 40920 
285 bis aanwas 9000 
286-289 schoor = hooiland 17005 

290 aanwas 8560 
aen het Schoor' 149 schoor = hooiland 7560 

Prairies sites Oude Schaoren schoor = hooiland 

Moerzeke (Hamme) 
sectie A, blad 1 

1 huis 1300 
2 tuin 310 
3 hooiland 1760 
4 dijk 250 
5 hooiland 2630 

t Naillebroek 
6 hooiland 2860 
7 hooiland 3460 
8 hooiland 3620 
9 hooiland 2780 
10 hooiland 2620 
11 hooiland 2520 



12 dijk 1230 
13 schor 2550 
14 dij 2_0 

15 dijk 740 
16 hooilan 5 
17 hooiland 3690 
I hooit nd 3690 
19 hooit nd 2940 
20 hooit nd 3370 
-1 hootlan 3340 
_2 hooil:md 3560 
_) hooil nd 33 0 
_4 hooit nd 2210 
5 hoooiland, omgezet in landweg 390 

-6 hooiland 2_10 
27 l:m weg 410 
2 hooilan 6 0 
29 hooiland 4160 
3 hooit nd 40 0 
31 hooiland 27 0 
32 hooiland 2630 
33 In weg 350 
34 hooiland 3460 
35 hooi I d 5140 
36 hooiland 1510 
37 hooiland 5490 
38 hooit nd 4640 
39 hooiland 1140 
40 hooiland 5_ 0 
41 dijk 900 
4_ hooiland 1140 
43 dijk 850 
44 hooiland 3140 
45 dijk 400 
46 hooiland 2620 
47 dijk 70 
48 hooiland 920 
49 hooiland 1910 
50 dijk 330 
51 hooiland 2570 
52 hooiland 2790 
53 dijk 190 
54 hooiland 3170 
55 dijk 590 

De Plaat 
56 schor 970 
57 dijk 1000 
58 hooiland 4240 
59 hooiland 3630 
60 hooiland 3710 
61 dij k 1060 
62 dijk 160 

62bis hooiland 3710 



63 dijk 290 

64 hooiland 3800 

65 hooiland 4030 

66 hooiland 3830 

67 dijk 260 

68 dijk 150 

69 hooiland 1750 

70 hooiland 1680 

71 dijk 180 

72 
dijk 280 

73 hooiland 2550 

74 dijk 180 

75 hooiland 2500 

76 hooiland 1400 

77 hooiland 1770 

78 hooiland 4330 

79 hooiland 2590 

80 hooiland 2380 

81 dijk 360 

82 hooiland 2550 

83 hooiland 2210 

84 hooiland 2740 

85 hooiland 4090 

86 hooiland 3890 

87 hooiland 3390 

88 hooiland 3560 

89 hooiland 3060 

90 dijk 1450 

91 hooiland 2140 

92 hooiland 5770 

93 hooiland 4450 

94 dijk 1250 

95 dijk 1650 

96 hooiland 6010 

97 schor 8310 

98-121 dijken in percelen 

121,159,132,160-166 dijken rond Lippensbroek en 
Naillebroek 

Lippensbroek 
122 hooiland 2330 

123 hooiland 2450 

124 hooiland 2090 

12.5 hooiland 2280 

126 hooiland 3090 

127 hooiland 3820 

128 hooiland 4350 

129 hooiland 4350 

130 hooiland 3710 

131 hooiland 2820 

132 .dijk 24680 

133 hooiland 2910 

134 hooiland 3630 

135 hooiland 2700 



136 hooiland 2000 

137 hooiland 1730 

13 hooit nd 1660 

139 hooiland 2760 

140 hooiland 3440 
141 hooiland 3560 
142 hooi! nd 2 0 
143 hooiland 1430 
144 hooil nd 1 20 
145 hooi! m.l 37 0 
146 hooi! nd 3 0 
147 plas 7 150 
148 pis 5260 
149 hooiland 5 130 
150 hooiland 3040 
151 hooi! nd 2990 
15- hooil nd 2830 
153 hooiland 1840 
154 hooiland 2 160 
155 hooil nd - 10 
156 hooit nd 26 10 
157 hooiland 3560 
15 hooiland 3480 

se tie A, blad2 
809 schor 10750 

t Gibbeschoor 
810 hooiland 5340 
812 hooiland 3630 

8 11 dijk 750 
813 dijk 470 
81 4 schor 5000 
815 hooiland 4070 
816 hooiland 3540 
817 dijk 1400 
818 schor 990 

Den Caesaert 
819 hooiland 3530 
820 dijk 670 
821 hooiland 3770 
822 dijk 330 
823 hooiland 6230 
824 dijk 900 
832 hooiland 2260 
833 dijk 500 

773-808, 825-845 dijk in percelen 
sectie B, 2de blad 

1019 hooiland 4190 
1090 dijk 11620 
1267 dijk 10050 
1268 schor 920 
1269 schor 4050 
1287 schor 360 



1268 

dijk 

1304 

schor 

1920 

1305 

dijk 

640 

hooiland 

5770 

1306 
Sectie C, blad 4 

~ 
1597 

schor 

1740 

1598 

hooiland 

4140 

1599 

dijk 

1650 

. 1600 

hooiland 

4940 

1601 

schor 

590 

1602 

schor 

1340 

1603 

schor 

4350 

1604 

schor 

1080 

1605 

hooiland 

4270 

10606 

hooiland 

3120 

1607 

hooiland 

3260 

1608 

hooiland 

4770 

1609 

hooiland 

4420 

1610 

hooiland 

3130 

1611 

hooiland 

3870 

1612 

hooiland 

2640 

1613 

hooiland 

5200 

1614 

hooiland 

4650 

1615 

hooiland 

4160 

1616 

hooiland 

4370 

1617 

hooiland 

5050 

1618 

hooiland 

3830 

1619 

hooiland 

4620 

1620 

dijk 

6300 

1621 

schor 

3170 

1622 

hooiland 

4490 

1623 

hooiland 

3140 

1624 

hooiland 

3330 

1625 

hooiland 

3350 

1626 

hooiland 

5200 

1627 

hooiland 

3920 

1628 

hooiland 

4430 

1629 

schor 

8860 

1630 

schor 

8560 

1631 

dijk 

48360 

kaai 

660 

960 
1632 

fut suergild 
1408 

schor 

1409 

hooiland 

4050 

1410 

hooiland 

4030 

1411 

hooiland 

4660 

1412 

hooiland 

3970 

1413 

hooiland 

2770 

1414 

hooiland 

2840 

1415 

hooiland 

3170 

1416 

dijk 

3420 

schor 

14180 

1417 



s ctie , blad 
1065 schor 660 
1066 ka i 560 
1067 huis 3~0 

I 6 s hor 390 
I 69 hor 19 
107 s hor 460 

hooit nd 70 
chor 36 0 

hooit nd 3710 
126- hooiland 4000 
L63 hooiland 36 0 
1264 hooiland 31 0 
1265 hooit nd 3100 
1266 hooit nd 3_70 
L67 hooit nd 3_60 
L6 schor 6130 
L69 hooit nd 3 __ o 
1270 hooiland 3500 
1271 hooiland 34_0 
127_ hooit nd 3.!50 
1273 hooilan 34_0 
1274 hooiland 3530 
1275 hooiland 3650 
1276 hooiland 3470 
1277 hooiland 1940 
1278 dijk 700 
L79 schor 14920 
1280 schor 1 990 
12 1 hooiland 3340 
1282 hooiland 35_0 
1283 hooiland 3380 
1284 hooiland 2980 
1285 hooiland 4310 
1286 dijk 3680 

Groote Schooren 
1287 hooi! nd 7720 
1288 hooiland 3820 
1289 hooiland 4380 
1290 hooiland 3420 
1291 hooiland 2840 
1292 hooiland 3600 
1293 hooiland 3170 
1294 hooiland 3750 
1295 hooiland 3050 
1296 hooiland 2520 
1297 hooiland 4200 
1298 hooiland 6050 
1299 hooiland 3550 
1300 hooiland 3500 
1301 hooiland 3750 
1302 hooiland 4650 



1303 hooiland 5620 
1304 hooiland 3940 
1305 hooiland 2860 
1306 landweg 2470 
1307 hooiland 5400 
1308 hooiland 3460 
1309 hooiland 2640 
1310 hooiland 4360 
1311 hooiland 2360 

·1312 hooiland 2880 
1313 hooiland 4850 
1314 hooiland 6030 
1315 hooiland 3140 
1316 hooiland 2480 
1317 hooiland 1370 
1318 hooiland 6300 
1319 hooiland 3910 
1320 hooiland 3960 
1321 hooiland 4800 
1322 hooiland 5590 
1323 hooiland 5570 
1324 hooiland 3890 
1325 hooiland 2440 
1326 dijk 780 
1327 waterplas 2460 
1328 hooiland 1160 
1329 hooiland 1900 
1330 hooiland 2790 
1331 hooiland 2730 
1332 hooiland 5350 
1333 hooiland 3810 
1334 hooiland 5120 
1335 hooiland 4790 
1336 hooiland 5250 
1337 hooiland 3800 
1338 hooiland 4030 
1339 hooiland 3880 
1340 hooiland 4030 
1341 hooiland 3850 
1342 hooiland 3860 
1343 hooiland 3840 
1344 hooiland 3580 
1345 landweg 1010 
1346 hooiland 6270 
1347 hooiland 5850 
1348 hooiland 2830 
1349 hooiland 3300 
1350 hooiland 2610 
1351 dijk 8800 
1352 hooiland 3250 
1353 plas 1260 
1354 hooiland 5380 
1355 dijk 1200 



1356 hooiland 4670 

1356bis chor 4 

1357 dij. 2 0 

1 5 hooiland 2600 
1359 hooiland 3140 

1360 hooiland 3450 

1361 hooil nd 2910 

136- schor 15060 
1363 hooiland 5110 

1364 ooiland )_()() 

1365 hooiland 2410 
1366 hooiland 2970 
1367 hooit nd 37 0 

136 hooit nd 3250 
1369 hooiland 3240 
1370 hooiJan 3150 
1371 hooiland 3420 
1372 hooit nd 3480 
1373 hooiland 2990 
1374 hooit nd 3990 
1375 hooiland 3440 
1376 hooiland 34-10 
1377 hooit nd 2760 
1378 hooiland 3220 
1379 dijk 3400 
1380 hooiland 3200 
1381 hooiland 4340 
1382 hooiland 4830 
1383 hooiland 5670 
1384 hooiland 5250 
1385 hooiland 34 0 
1386 hooiland 3280 
1387 hooiland 3150 
1388 hooiland 3030 
1389 hooiland 3130 
1390 hooiland 3190 
1391 schor 3140 
1392 schor 5190 
1393 dijk 3990 
1394 hooiland 2300 
1395 hooiland 2540 
1396 hooiland 2970 
1397 hooiland 3220 
1398 hooiland 3220 
1399 hooiland 2970 
1400 hooiland 3130 
1401 hooiland 2990 
1402 hooiland 5610 
1403 hooiland 3680 
1404 hooiland 4010 
1405 hooiland 4470 
1406 dijk 830 
1407 schor 350 



sectie C, blad 1 
50 hooiland 2300 

51 dijk 420 

De Sogge 
345 hooiland 6950 

346 dijk 560 

347 hooiland 6180 

348 hooiland 3180 

349 dijk 830 

350 
hooiland 3940 

351 
dijk 420 

352 
hooiland 4210 

353 
dijk 720 

354 
hooiland 8150 

355 
dijk 1170 

356 
schor 1410 

DeCramp 
1 

dijk 2240 

2 
hooiland 10600 

3 
dijk 8050 

4 hooiland 6770 

5 
hooiland 3510 

6 
hooiland 2850 

7 
hooiland 2290 

8 hooiland 2350 

9 
hooiland 4820 

10 hooiland 4900 

11 
hooiland 4770 

12 hooiland 4830 

13 
schor 1690 

14 hooiland 6280 

15 hooiland 3130 

16 hooiland 2170 

17 
hooiland 2420 

18 
hooiland 2420 

19 schor 990 

20 schor 1280 

21 hooiland 2980 

22 hooiland 4080 

23 hooiland 3380 

24 hooiland 1540 

25 dijk 430 

324-344,357,41,43 dijken in percelen 

Baasrode (Dendermonde) 
sectie A, blad 1 

159 dijk 47350 

160 alluvion 580 

161 weide 8680 

162 dijk 1150 

163 alluvion 3850 

189 weide 6250 

188 dijk 1050 



201 alluvion 19 0 
202 alluvion 1920 
__ o weid l0250 
_M weid 61-tO 
24 w id· 0 
2~6 dij . 720 
247 allu ion 4 _o 

2 1 v.dd 32l0 
252 dijk 760 
253 allu ion l070 
_54 dijk 90 
255 dij 59 
256 weide 2690 

256 bis weide 7530 
257 allu ion 190 
25 dij . 2890 
_59 allu ion 930 
260 dij . 1 0 

_60 bis dij 7..WO 
se tie A. blad 2 

1176 allu ion 30 
1175 pi ntin 660 
1174 allu ion 2740 
1173 allu ion 28 0 
1083 water 4790 
l056 alluvion 1280 
1053 w ide 4740 
1052 alluvion _s8o 
1051 allu ion 17_0 
1050 allu ion 1960 
1053 weide 10H40 
1054 weide 1850 
1049 dijk 4510 
1048 allu ion 1710 
1047 dij k 920 
1046 weide 8450 
1~5 weide 1680 
1043 alluvion 470 
872 allu ion 480 
871 dijk 42890 
870 alluvion 590 
869 weide 4240 
868 alluvion 1580 
858 weide 3980 
857 \ eide 2770 

857 bis weide 1580 
857 bis weide 1580 
857 bis weide 2580 
857 bis weide 4880 
857 bis weide 1770 
857 bis weide 840 
857 bis weide 840 
857 bis weide 1040 



857 bis weide 1040 

857 bis weide 730 

856 alluvion 2620 

855 weide 2840 

854 weide 2030 

864 bis dijk 9070 

851 bis dijk 1710 

611 weide 6750 

610 weide 3240 

609 alluvion 1210 

612 dijk 13020 

608 alluvion 360 

607 weide 7810 

606 dijk 7220 

sectie B, blad 1 
262 alluvion 1290 

259 weide 9250 

259 bis dijk 2310 

259 bis land 5070 

259 bis land 670 

257 dijk 1250 

256 water 2720 

263 alluvion 620 

264 weide 2770 

264 bis dijk 250 

265 weide 16680 

sectie C, blad 2 
484 alluvion 750 

485 alluvion 820 

486 alluvion 220 

496 alluvion 630 

518 plantin 570 

519 winkel 150 

Grembergen 
sectie A, blad 2 

949 weiland, omgezet in hooiland 4390 

950 weiland, omgezet in hooiland 920 

951 stobberij 1360 

974 stobberij , omgezet in hooiland 1820 

1015 stobberij 810 

1016 stobberij, omgzet in hooiland 2640 

sectie A, blad 3 
1139 hooiland 7390 

1140 stobberij 2320 

1141 land (akkerland) 580 

1410 hooiland 12540 

1643 stobberij 1770 

1682 stobberij 5660 

1681 weiland, omgezet in hooiland 78410 

1680 dijk 44600 

1683 stobberij, omgezet in hooiland 4290 

1056 weiland, omgezet in hooiland 6820 



1054 dijk 28870 
1057 w iland. omgezet in hooit nd 5030 
I 7 '~eiland. omtt~:z l in hooit nd 16 0 
1101 wdl:md. omg~:zet in hooil nu 1 0 0 
11 hui I ~0 
1099 weiland. omg ·zet in ~adc lJ_ 
109 "eil:md 610 
106 om rd, omgezet in eiland 560 
1095 boomga rd 460 
1094 huis 140 

s ctie B. blad 1 
42 hooiland 27 0 
43 dijk 4030 
45 stobberij 3280 

s ctie B. bi d 3 
956 dijk 5780 
967 we1de 430 
9 stobberij 150 
969 wei , omgezet in stobberij 180 
970 huis 670 
971 weide LO 
972 weid ,omgezet in hooiland 1510 
973 huis 1350 
974 weg 140 
975 w ide, omgezet in hooit nd 4430 
976 weide 2920 
977 dijk 10750 
978 water, omgezet in stobberij 2340 
979 land 60 
980 huis 4_0 
981 hUIS 240 
982 land 470 
983 land 1270 
1123 weide, omgezet in hooiland 4510 
1197 huis 590 
1203 slobberm (om slib tegen te trekken 490 

om talud te maken) 
1202 dijk 280 
1201 weide 190 
1200 weide 590 
1199 huis 560 
1198 huis 560 
1196 land 750 

Dendermonde 
sectie A, blad 1 

2 aanwas 1560 
3 dijk 480 
9 dijk 210 
10 dijk 580 
13 dijk 420 
14 dijk 430 



75 dijk 1410 

76 dijk 530 

100 hooiland 4760 

99 dijk 500 

102 dijk 260 

102 bis dijk 260 

101 hooiland 4160 

104 dijk 690 

132 dijk 610 

133 aanwas 1310 

134 dijk 840 

sectie A, blad 2 
166 dijk 200 

187 dijk 670 

188 aanwas 680 

189 dijk 450 

194 dijk 1510 

193 aanwas 1450 

221 hooiland 2070 

220 dijk 720 

222 dijk 300 

225 dijk 290 

243 dijk 360 

244 aanwas 2720 

245 dijk 360 

284 dijk 320 

285 aanwas 670 

286 aanwas 2540 

274 dijk 140 

287 dijk 460 

306 dijk 920 

307 hooiland 2420 

308 hooiland 2420 

309 dijk 710 

359 dijk 780 

360 water 280 

361 hooiland 2420 

362 aanwas 80 

363 hooiland 1220 

364 hooiland 1300 

365 hooiland 710 

365 bis dijk 270 

374 huis 320 

374 bis dijk 700 

375 hooiland 920 

376 aanwas 2810 

376 bis dijk 110 

407 dijk 420 

408 dijk 340 

429 hooiland 1980 

426 dijk 480 

449 dijk 300 

450 dijk 430 



45 dijk 400 

477 dijk 770 

476 huis 130 

478 hooiland 4770 

479 dij~ 490 
51 anwas 1270 

519 hooit nd 920 

520 hooit nd 2 170 

5-1 hooiland 2 180 

522 dij 440 

534 dij 7 10 
517 dijk 170 

s tie B. bi d 1 
3 dtj 130 
2 hooiland 1500 

aanwas 740 
36 bis dijk 
37 bi dijk 
50 bis dij 
51 bis dijk 
67 bis dijk 
68 bis dijk 
84 bis dtjk 
85 bis dijk 
101 bis dijk 

102 dij 
102 bis dijk 
122 bis dijk 
124 bis dijk 

198 hooiland 1840 
142 hooiland 1860 
143 dijk 230 

145 bis dijk 1570 
166 2 bis dijk 150 

167 hooiland 2350 
189 hooiland 2580 

168 bis dijk 560 
187 bis dijk 620 

Pottelbergse hor 
190 hooiland 1160 
191 hooiland 1420 
192 hooiland 660 
193 hooiland 1370 
194 hooiland 2390 
195 hooiland 2360 
196 hooiland 1540 

196 bis hooiland 1270 
197 hooiland 2630 
198 hooiland 1840 
199 hooiland 1880 
253 hooiland 2130 
252 hooiland 2080 
251 hooiland 3870 



250 hooiland 2910 

249 bis hooiland 1510 

247 hooiland 1510 

245 hooiland 3630 

257 hooiland 3470 

256 hooiland 3520 

255 hooiland 5450 

254 hooiland 1570 

258 aanwas 2650 

280 dijk 3260 

181 hooiland 150 

200 bis dijk 2210 

217 bis dijk 1300 

226 bis dijk 540 

227 bis dijk 420 

148 hooiland 4260 

338 aanwas 3800 

338 bis aanwas 2080 

507 aanwas 750 

506 bis dijk 880 

sectie E, blad 1 
4 dijk 15830 

14 aanwas 940 

15 aanwas 1120 

48 aanwas 720 

49 hooiland 15210 

50 aanwas 840 

62 aanwas 810 

63 dijk 370 

64 hooiland 1760 

66 hooiland 1820 

67 hooiland 1820 

68 hooiland 1810 

69 hooiland 1810 

70 dijk 1760 

71 dijk 2560 

97 hooiland 3280 

98 dijk 530 

99 dijk 9000 

132 aanwas 1720 

133 hooiland 4800 

133 bis aanwas 1230 

Appels (Dendermonde) 
sectie B 

Schaoren over Schelde' 'Aggels veir' 
3850 

1 weiland (pré) 4080 

2 weiland 2110 

3 weiland 2210 

4 weiland 4710 

5 weiland 1090 

6 weiland 340 

7 huis 590 



., 

8 
9 
10 

11-35. uitz. _2,_9,30 
2~ 

30 

16bis 3/4 + 1/3 

Zei 
se tie B, blad 4 
Groene f irsch 

1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 

.. r er (?griend) 
tuin 

weiland 

weiland 
pature 

weilan 

weit nd 
weil nd 
weiland 
weiland 
weiJan 

dijk 
weiland 
weiland 

grond ebruik 
tuin 
dijk 

weiJan , omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgez tin hooiland 

veiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland. omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 

rijweg als hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 
weiland, omgezet in hooiland 

schorre, omgezet in dijk 
dijk 

hooiland 
dijk 

hooiland 

840 
490 

37LO 
350 

22460 

1720 
3540 
4 0 
4 
3540 

22620 
4510 

oppervla te (ca) 
1650 
7010 
2150 
2450 
4670 
3260 
5770 
1890 
670 
880 
770 
780 
810 

5000 
5920 
6190 
1410 
1530 
1670 
2030 
3260 
2520 
2570 
1700 
810 

7020 
6820 
4420 

630 
680 

1640 
830 

1110 
200 



1642bis hooiland 750 

1643 hooiland 290 

1644 waterpoel als weiland 260 

1645 waterpoel als weiland 870 

1646 weiland 3310 

1647 weiland 490 

1648 weiland 1710 

1649 huis 

Witte broden 
1760 

1650 dijk 3890 

1651 hooiland 4020 

1652 hooiland 2820 

1653 hooiland 1410 

1654 hooiland 1400 

1655 hooiland 1410 

1656 hooiland 1400 

1657 hooiland 2820 

1658 hooiland 

sectie C, 3de en 4de blad 
1155 bouwland (=cultuurbouw) 660 

1157 bouwland (=cultuurbouw) 4950 

1160 bouwland (=cultuurbouw) 2330 

1161 bouwland (=cultuurbouw) 5040 

1162 bouwland (=cultuurbouw) 



Bijlage 4 I Veranderingen in bodemgebruik in het Sint
Amandsschoor (Kadas ter Gent) 

perceel grondgebruik opp. 
circa 1820-1830 (ca) 

1597 schor 1740 schor in 1908 grensverandering in 1908 

1598 hooiland 4 140 id in 189 1 idin 1918 

1599 dijk 1650 id1891 id 1919 
1600 hooiland 4940 id 1891 id 1919 
1601 schor 590 id 1933 slobber voor 1940 
1602 schor 1340 id 1933 slobber voor 1940 

1603 schor 4350 id 1933 slobber voor 1940 
1604 schor 1080 id 1915 id 1926 

1605 hooiland 4270 id 1915 id 1926 

1606 hooiland 3120 id 1915 id 1926 

1607 hooiland 3260 id 1926 1607 a: teenbos als 
hooiland voor 1935 

1608 hooiland 4770 id in 1926 1608 a: teenbos als 
hooiland voor 1935 

1609 hooiland 4420 id 1915 id 1926 

1610 hooiland 3130 id 1875 (dan id 1915 
grens ver, 
1610a: 3340) 

1611 hooiland 3870 1611a: id 1926 
hooiland in 
1876 

1612 hooiland 2640 id 1926 bos 1932 

1613 hooiland 5200 1613a: id 1926 
.. hooiland in 

1876 
1614 hooiland 4650 1614 a: land in 1920 

hooiland in 
1876 

1615 hooiland 4160 hooiland tot omzetting land in 1921 

schor in 
1933 
teenbos als 
hooiland in 
1920 
id 1920 
id 1920 

1604a: 
slobber 
voor 1935 
1605a: 
teenbos als 
hooiland 
voor 1935 
1606 a: 
teenbos als 
hooiland 
voor 1935 
hooiland in 
1949 
hooiland in 
1949 
1609a: 
water in 
1949 
id 1926 

bos in 1932 

1612a: 
aanspoeling 
; GRWZtss 
1612, 
1611a, 
1613a; 1620 
bos voor 
1940 

land 1926 

bos in 1932 



1616 

1617 

161S 

161 9 
1620 

1621 

1622 

1623 

1624 

1625 

1626 

1627 

1628 

1629 

1630 
1631 

1632 

Vervolg: 

ereeet 

1597 
1598 

1599 
1600 

hooiland 

hooiland 

hooiland 

hooiland 
dijk 

s hor 

hooil~md 

hooit nd 

hooiland 

hooiland 

hooiland 

hooiland 

hooiland 

schor 

schor 
dijk 

kaai 

teenbos als hooiland 
in 1936 

id 1967 
teenbos als hooiland 
in 1938 

1920 
4370 1616 ; I nd in 1926 

hooiland in 
1876 

5050 1sr ns r in hooiland in 1915 
I 75: 1617 : 
hooiland 

3830 id 1875 (dan ornzeuin0 land in 1921 
lgrensver, 
1610a: 3340) 

4620 id lOl 1920 land in 1921 

6300 wordt in blijft dijk 
percel n 
ged eld in 
1949 

3170 id 1920 id 1926 

4490 land in 1921 bo in 1936 

3140 id 1915 omzetting land in 1920 

3330 idin 1915 omzetting land in 1920 

3350 id 1915 omzetting land in 1920 

5200 id1915 ornzening land in 1920 

3920 id 19 15 ornzelling I nd in 1920 

4430 id 1915 omzetting land in 1920 

8860 id 1915 slobber in 1949 

8560 id 1933 
4836 1631 d dijk in 1631 e dijk in 1973 

0 1933 
660 kaai in 1933 slobber voor 1940 

teenbos als 
hooiland tot 
19'61 

slobber in 1961 

id 1973 

bos in 1936 

id 1926 

I nd oor 
1935 

[!x>_s in 1936 

lg;o.nd~ij-
z• mgm 
1991 s 
16 .. 0 f, 
1615, 1619, 
16_1: dijk 
1621 a: 
slobber 
Ivoor 1940 
t enbos als 
l:ln oor 
1940 
I nd in 
1949 
land in 
1949 
I nd in 
1949 
I nd in 
1949 
I nd in 
1949 
water in 
1949 
slobber in 
1950 

teenbos als 
hooiland tot 
1961 

bos als vage grond bos als vage grond in 
in 1961 1968 



1601 
1602 
1603 
1604 poel in 1977 
1605 teenbos als hooiland bos in 1977 

in 1949 
1606 hooiland in 1949 hooiland in moeras in 1989 1606e: moeras in 1991 

1977 
1607 hooiland in 1977 moeras 10 1607d: moeras in 

1989 1991 
1608 hooiland in 1977 moaras 10 1608d: moeras (GWZ tss 1608b en 1620b) 

1989 
1609 . poel in 1977 lpoel in 1989 1609b: poel (GRWZ tss 1609a en 1620c) 
1610 teenbos als hooiland teenbos als bos in 1977 bos in 1989, 1991 

voor 1935 hooiland in 
1949 

1611 
1612 
1613 1613 b: bos in 1991 (grondwijziging tss. 1613a, 1612, 

1620g, 1611) 
1614 teenbos als land voor 1614 a: bos in 1991 

1940 
1615 teenbos als land voor bos in 1950 1615 a: bos in 1991 (GRWZ tss 1615, 1619, 

1940 1620f) 
1616 teenbos als land voor bos in 1950 1616 a: bos in 

1940 1991 
1617 land in 1929 hooiland en 1617 c: water in 1617d: land in 1950, 

water voor 1950 moeras in 1961 en 1991 
1935 

1618 land in 1950 moeras in moeras in 1991 
1961 

1619 teenbos als land voor bos in 1950 1619 a: aanspoeling (GWZ tss 1619, 1615, 
1940 1620 f) 

1620 1620r: 1620p: aanspoel in 1991 (GRWZ 1620C en 
aanspoel in 1609a) 
1991 

1621 1621 b: poel in 1991; grondwijziging 
tss 1621 a, 1620f 

1622 bos in 1950 bos in 1991 
1623 land in 1950 moeras in moeras in 1991 

1961 
1624 land in 1950 moeras in moeras in 1991 

1961 
1625 land in 1950 moeras in moeras in 1991 

1961 
1626 land in 1950 moeras in . moeras in 1991 

1961 
1627 land in 1950 moeras in moeras in 1991 

1961 
1628 water in 1950 poel in 1991 
1629 !poel in 1991 
1630 
1631 
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Bijlage 5 I Wijmenteelt in de praktijk 

Weerslag van de interviews (cg. II.3.3) en het literatuuronderzoek aangaande het planten, 
onderhouden en oogsten van wijmen. 

1. Het planten 

De lokale benaming in Weert voor een wijmenplantstek is "staal". Dat is een stukje 
wilgentak van 10~30 cm lang, met een knoop bovenaan. De knoop wordt aangeduid met de term 
"bot". De "stalen" werden in april in de grond geplant met de "bot" omhoog en evenwijdig met 
of net iets boven het het maaiveld. De rijen stonden op 30-50 cm van elkaar en de planten in de 
rij op 20-30 cm van elkaar. Het planten gebeurde naast een vooraf gespannen draad. Alle 
plantgoed kwam van ter plaatse. Er moest niks aangekocht worden. De laatste aanplanten 
dateren van na de tweede wereldoorlog. Rond 1950 werden vermoedelijke de laatste "Gele 
wijmen" geplant, die verkocht werden om prei te binden in Sint-Katelijne-Waver. De huidige 
resterende aanplanten dateren wellicht nog van omstreeks die tijd. Ze zijn weliswaar ouder dan 
gebruikelijk, maar ze vervangen is niet meer rendabel. De invoer van goedkoper rotan maakt 
heraanplant van wijmen met economische doeleinden langs de Schelde in de toekomst erg 
onwaarschijnlijk. De enige echt rendabele wijmenaanplanten in Vlaanderen situeren zich 
momenteel nog te Eksaarde. 

De informatie te Elversele is lichtjes afwijkend. De aangegeven lengte voor een plantstek 
bedraagt ± 25 cm. Er werden meerdere stekken uit één twijg gesneden. Het plantgoed kwam 
van ter plaatse of werd uit Weert en Bomem gehaald, waar meest wijmen waren. De rijen in 
Elversele stonden op 60 cm van elkaar. In de rij was de afstand tussen de planten 20-25 cm. 

De plantafstand in de buitendijkse gebieden wordt niet altijd gespecifieerd. Aan de Durme ging 
men ook stokken oogsten in de spontane wilgenopslag. Dat is ook nu nog het geval in het Sint
Amandsschoor aan de Schelde. De afstand tussen de Duitse dot-planten is erg groot, vaak tot 2 
m en erg onregelmatig, wat spontane opslag en geen aanplantpatroon doet vermoeden. 

Te Moerzeke zouden plantstekken van slechts 10 cm lengte gebruikelijk geweest zijn. 

Aan de Schelde en Durme worden tegenwoordig geen wijmen meer geplant. Het enige nog 
rendabele wijmenbedrijf in Vlaanderen (Devos, Eksaarde) plant tegenwoordig machinaal. Een 
eenjarige wijm wordt machinaal in de grond gestoken en afgesneden op ongeveer 20 cm. 
Dezelfde ingekorte wijm wordt verder gebruikt tot ze volledig op is. 

Tal van auteurs uit de negentiende eeuw (cf. o.a. WESMAEL 1865, DAMSEAUX 1883, ... ) gaan 
uitvoerig in op alle aspecten van planten, onderhoud, oogsten en verwer~en van wijmen. Wij 
beperken ons hier ten zeerste tot enkele belangrijke gegevens, die door veel meer auteurs 
gestaafd worden dan wat we hier aangeven. Voor uitvoeriger informatie verwijzen we vooral 
naar die negentiende-eeuwse bronnen. 

DEVOS et al. (1982) bevestigen de meeste bij de interviews gehoorde informatie. 

WESMAEL (1860) beveelt een natte, maar toch permeabele bodem aan om "oseraies" aan te 
leggen. Moerasgronden leveren een inferieure kwaliteit. Dergelijke gronden moeten eerst van 
sloten voorzien worden om vlotter te ontwateren. Te Zingem lagen sloten om de twee meter met 
een wissenbed daartussen. 

WAGNER (1949) beveelt een grondwatertafel van 0,5 tot 1.5 m aan als aangewezen om 
wijmbossen te planten. De grond wordt ~est eerst geploegd tot 60 cm diep. De variëteiten 



ord n st gcsçhikt dat d~o: m 1.:St roze bc chcr wor en door de me r st 
rschill mi riëtcitcn orden be t geplant in per d n · n 4 op 5 m. Ze dergelijk 

word n nalst elkaar gcsçhikt. H t pilot n geschiedt in nuart- april. 

ie. De 
reeten 

DE Bo ( 1873) ncxmt de plantsl kkcn "Wi ·dou~; st k". "\) ieûouwspoke" of" \ 'iedou s robbè". 
ER JEULE. • 1973 spr ekt van "maa de ens'' I ze an énjarig wijmeng sned n zijn. 

HILF (19..t9) bepl it kost nbesp rin in de Duits wiJmbost lt door kort r pl3nts · en t 
n m n 15-1 m lan

0 
stekken zoud n r dan .,old ode zijn. orma I orden 20 cm lange 

stekken en voor buitendijks g bi den zelfs 2 -30 cm lan0 e ste · en gebrui 1. Door dit ege en 
-. ordt d mogelijkh id n konere n langere plantst kken die vermeld word n an 
~ een en Elverset inderdaad estigd e 10 cm lange steklengte is korter dan all in d 
literatuur aangetrof[i n lengtes. ER. EUtE ' (I 973) vermeldt 25 tot 30 cm l nge pi ntste · en. 
WRIGHT geeft - 3-38 cm op. \ ES 1 EL (1860) prijst 40 cm aan. De beste pi ntstekken kunn n 
g sn d n word n an t ejürig hout an nieu ,. planten, hoewel eenjarig hout n oudere 
plamen e ·eneens bruikbaar is (HlLF 19-t9). Buit ndiJks worden best tweej rige ste • n 
gebruikt. 'orma:ll moet de plantstek sterk g noeg zijn om zo in de bod m gesto ·en ce orden 
Biu r en mcrikaanse "ilg kunnen echter beter in ~n plantgat gesto- n '·or n, om t ze t 

fijn zijn. D best st kken komen uit h t midd Is ~ g d he an een twij Het snij n n 
plantstekken gebeurt na de lad al en de e me orst. De ste ·en wor n in bund Is in 
hutnisarm zand geplant. Om niet voor de Jent te wortelen worden z best aan de noordzijde an 
een ... bouw gepl nt of met na I en afged kt. In m art worden ze d n uitgeh ld n g plant 
{HILF 1949). VERMEULE (1973) I t h t planten gebeuren an het begin an de lente tot ten 
I tst l mei. 'V RJGHT (1977) ermeldt tn3art en april als plamperiode. D m ste bronnen 
erm lden dat de plantstekken helem al in de grond gestopt moet n worden. WES IAEL ( 1860) 

be\eelt aan ze 30 cm diep te stoppen en 10 cm boven de grond t laten zitten. WRIGHT (1977) 
spreekt an één derde boven de grond laten. 

ER.\IEULE ( 1973) spreekt niet alleen an plantstekken in West- laanderen, maar ook an het 
"inleggen" an wij men, \ aarbij een plat op de grond gelegde\ ijm elke 20 cm met een hoopje 
aarde bedekt werd, om daar nieuwe wonels en scheuren te leveren. Dergelijk wijm n werd n 
"boerenwijmen" genoemd. 

V EED ( 1985) vermeldt dat wilgen omwille an hun lichtbehoefte op ruime afstand van elkaar 
moeten geplant worden, zonder exacte afstanden op te ge en. Dat is enigszins in tegenspraak 
met de plamdichtheden die aan de Schelde en de Durme gehanteerd worden en die vrij dicht 
zijn. Ook in West-Vlaanderen ' aren de plantafstanden echter eet groter. De lerck geeft 80 cm 
tussen de planten in één rij op en 100 cm tussen de rijen. Veryser gewaagt zelfs van een meter 
tussen de individuele planten in een wiedauwhaag. VER.\<fEULEN (1973) spreekt van één meter 
tussen de op 50-70 cm hoogte geknotte Schietwilgen. Daarentegen worden er andere soorten 
geplant op 30 cm van elkaar en met 30-35 cm tussen de rijen. HEs lER (1949) beweert dat de 
plantafstand dicht moet zijn omdat de wilgen anders te eet vertakken. Vooral Amandelwilg 
heeft daar al van nature last van, zoals ook nlegems ermeldde. Amerikaanse-, Kat- en Bittere 
wilg zijn in dat opzicht beter. WAGNER (1949) beveelt plantafstanden van 10 cm binnen de rij 
en 50 cm tussen de rijen aan. Dit zijn nog dichtere plantafstanden dan aan de Schelde. Er zijn 
individuele richtlijnen voor sommige variëteiten. Aan de Elbe hanteerde men bij oorbeeld 30 
cm tussen de planten en 60 tussen de rijen oor Duitse dot, die stokken moest leveren (HitF 
1949). Dezelfde dichtheid is ook geschikt voor Katwilg. WRIGHT (1977) vermeldt 36 cm tussen 
de planten en 69 cm tussen de rijen voor Engeland. De allerdichtste plantdichtheden werden in 
de orige eeuw in Frankrijk genoteerd daar werd 12 cm tussen de planten en 30 tussen de rijen 
gehanteerd bij Amandelwilg. VERLONIE ET AL (1972) gewagen eveneens an 10-15 cm tussen 
de planten. De afstand tussen de rijen werd in belangrijke mate bepaald door het feit of men 
paarden gebruikte bij het oogsten. Met paarden is 60 cm vereist, zonder slechts 50 (HILF 1949). 
Vermoedelijk is de dichtheid van planten sterk geëvolueerd tussen 1850 en 1950. WESMAEL 
(1860) beval in zijn richtlijnen voor wijmbosaanleg nog onderlinge afstanden van 100 cm aan 



tussen de rijen en 70 à 80 cm tussen de individuele planten. Die grote afstanden worden 100 jaar 
later nergens meer aanbevolen. 

Alle geïnterviewden beweerden dat er aan de Dunne en de Schelde geen plantgoed moest 
gekocht wordep. Dat is op zijn minst voor de startperiode verwonderlijk, daar Duitse dot en 
wellicht ook andere cultuurvariëteiten niet van nature aan de Schelde en Durroe voorkwamen. 
Vermoedelijk waren de meeste cultuurvariëteiten reeds van in de vorige eeuw of op zijn minst 
van het begin van de eeuw in voldoende mate aanwezig om voor de plantstekken te kunnen 
instaan. 

In Duitsland wordt er na de tweede wereldoorlog zwaar de nadruk op gelegd dat Duitsland moet 
kunnen concurreren met landen als Nederland, België, Frankrijk en Polen en dus zeer goed zijn 
plantgoed moet selecteren en bij voorkeur van de nieuwe rassen uitgaan, die moeten aangekocht 
worden in de erkende veredelingscentra (HILF 1949). Van concurrentie aan de Schelde hoeft 
Duitsland op dat moment in elk geval niet meer bang te zijn, want dat is ongeveer het eindpunt 
van de meeste wij mbossen. TUINZING (1978) vermeldt dat na 1914-1918 in Nederland maar 
weinig hakhoutgrienden meer zijn geplant. 

2. Het onderhoud van de wijmen 

Het onkruid werd in Weert gewied net voor het oogsten, nl. vanaf oktober. Het "wieën" 
gebeurde met een "zichel". Het onkruid bleef terplaatse liggen. In El versele werd er in april-mei 
gewied. Als de wijmen eenmaal geschoten waren kon men er namelijk niet meer tussen. Er 
werd niet gewied net vóór het oogsten zoals in Weert, maar wel een beetje tijdens het kappen 
van de wijmen zelf. 

"Wiedauw", "Kletters", "Brenetten" en "Lerenband" werden in Weert nooit bemest. Alleen 
"Duitse rooie", "Gele wij men" en "Rooie wij men" in de binnendijkse gebieden kregen in juni of 
juli een klein beetje nitraat, dat in korrelvorm werd toegediend. In Elversele werd er helemaal 
niet bemest met stal-, drijf- of kunstmest. 

"Kletters" vertoonden kleine zijtakjes die moesten weggesnoeid worden. Lerenband vertakte 
nog meer en werd daarom ook niet zo lang meer gebruikt. 

In Weert werden de wijmen nooit bewust onder water gezet zoals er wél gedaan werd met het 
hooiland in de buitendijkse gebieden. In Elversele daarentegen werden de binnendijkse wijmen 
onder water gezet samen met de "vloeimeersen". Dat gebeurde een eerste keer van 1 november 
tot 15 februari, door de sluiswachter die de 18 eikehouten sluizen van de polder openzette. De 
bevloeiing was bedoeld om het "tijdgras" (eerste snede) te bemesten. Gras en wijmbos stonden 
elke dag twee maal onder water. Het water bleef ongeveer vier uur op de "broeken" en 
"wijmbossen" en kwam 10 à 30 cm hoog. De sluizen werden een tweede maal open gezet tussen 
1 en 8 juli, voor een bevloeiing van twee dagen, die bedoeld was om de "toemaat" in de 
"vloeimeersen" te bemesten en de "vlasroten" (putten van 3 x 8 m groot en 60 cm diep) vol te 
trekken". Er werden trouwens bekendmakingen uitgehangen dat het "tijdgras" af en weg .moest 
zijn tegen 29 juni. · 

Ook in de Meetkerkse moeren werden de "Wiedauwbussen" nooit bemest. Zelfs het hooiland 
werd er immers nog niet bemest. 

HrLF (1949) bevestigt dat in de overstroomde gebieden bemesting onnodig is. In alle andere 
gebieden moet er echter bemest worden. Door kunstmesttekort vlak na de oorlog bepleit hij 
allerlei vervangmeststoffen als hoogovenslakken en afvalstof van bazaltwerken. Deze zijn rijk 
aan kalk. Stikstofvervanging kan door het tegelijk opkweken van Vlinderbloemigen als staakbo-



DE. IETTER ( 196 ) is de en i · die spr i n te n on_ ·di ne vermeldt 

aast bem stin su 
0
er n 1-IJLF nog nk Ie z k n \\ rv n het ondui elij is of ze oo 

daadwerkelijk toe epast zijn op ijmbo en. Het h ndelen ·an pi ntst · · n 
gr ihonnon n en het impr ner n ' n h t fgesneden \\ilg nhout om schim Is en insecten te 
w r n worden aanbevolen. n ar :m lo i t deze hand Jin en in nd re s toren an d 
houu lt. FR 'CKE-GROS. 1 1949 houdt h 1 bij e n ·ou i r nbevelin en al h t 

w 
0
snijd n van gallen. v rbr::md n n oud n zi hout e.d. WES. 1. EL ( 1860) be eelt jaarlijks 

s hoon maken n d stobben a n. 

VES I EL (1860), W G. 'ER 1949 en \ RIGHT (1977) be · I n n meerd r k r ... n r j ar 
onkruid te ' ied n. Het is duid lijk d t dat aan de helde en Durme d Jen r blij ft. 
VEle IE LE. (1973) haalt de probie na n m 1 'ïngel d "wijmen. Bij h~t hark n \\er h t 
plant_ oed g makkelijk mee uit0 eharkt. ~ES. I EL ( 1860) bepleit expli iet h t j arlijks 

rwij er n van "Liserons" v nn delijk \OOr:ll Ha gwind ) v n de t kken. 

In d huidig nog rester nd wijm n npl nten (in I and r n alle n nog t E s arde) wordt 
I degelijk duchtig gebruik gemaakt \an biocid n. De roesten \lelampsora amygda/inae. 

Glomere/I miyabeana, Fusieiodium sa!Jciperdum en felampsora epitea, de e ers 
Gallerucella en Phyllodecta spp., de g !mug Rhabdophaga heterobia en de Koren onn 
CryptorthyncJws lapathi kunnen bel ngrijke plagen an ijmen zijn (STOTI 1992). 

3. Het oogsten van de wijmen 

Het oogsten gebeurde één keer per jaar. 

De wijmen werden in 'V eert gekapt anaf november, an zod de blad ren ge allen ' aren. Het 
kappen kon aartduren tot februari . Het kappen gebeurde geJij · met de grond, m t een 
" ijmmes". Wijmmessen werden gemaakt door d dorpssmid. Op het einde van de\ ij n lt 
werden alleen nog wijmmessen gemaa t te Ardooie en te Zarren in West-Vlaanderen. De 
makers kwamen zelf met hun materiaal naar Weert. 

Het kappen met de hand werd geleidelijk ervangen door machinale oogsten. Eerst werden 
paard en maaibalk ingezet. og later kwamen tractor en maaibalk hiervoor in de plaats. Echt 
moderne trends volgden de wijmboeren in het studiegebied echter niet. De snijmachine van 
Femand Devos te Eksaarde bijvoorbeeld is een hedendaags toestel dat aan de Schelde niet 
gebruikt wordt en daannee wijst op de niet meer concurrentiekrachtige positie an de huidige 
wijmenteelt in het studiegebied. 

De in de lente geplante wijmen werden de eerstvolgende winter de eerste keer gekapt. Deze 
"made wijmen" of "maagde wijmen" hàdden nog niet de kwaliteit van de andere wijmen. Ze 
werden laatst geoogst, nl. in februari en hadden een lengte van één tot anderhal e meter. 

De wissen varieerden in lengte van 60 cm tot 3 m. Ze werden gesorteerd per lengte en 
vervolgens in schoven gebonden, met behulp van een "wijmezel" en een "wijmstok". De 



schoven hadden, onafhankelijk van de lengte, een vaste diameter van± één meter. Een ha bracht 
ongeveer 300 schoven op. De schoven werden naar huis vervoerd en daar 20 cm diep in een 
slijkpap geplant. Daar bleven ze tot ze tussen november en maart verder konden verwerkt 
worden. De slijkpap zorgde ervoor dat de wijmen water bleven opzuigen zodat ze ten allen tijde 
konden ontschorst worden. 

Sommige _wilgetwijgen werden slechts in het tweede of derde jaar geoogst. Deze zware twijgen 
werden "stokken" genoemd (Weert). Te Driegoten werden de wijmen eveneens in een driejarige 
omloop geoogst. De huidige resterende buitendijkse wijmen worden ook meestal op die manier 
geoogst. 

In Elversele werd er geoogst eind oktober- half november. De meeste planten werden jaarlijks 
geoogst. Per uitzondering werden bepaalde percelen slechts het tweede jaar geoogst. Deze 
"overjaarse wijmen" werden gebruikt om vlechtwerk te maken voor oeververdediging langs de 
Durmeen de sloten in de buurt. Dergelijke stokken werden ook wel buitendijks uit de spontane 
wilgenopslag uitgekozen. De gewone wijmen werden afgekapt op 5-7 cm boven de grond. De 
wijmen werden eveneens in grote bundels gebonden, om van het veld te dragen. De term 
hiervoor was niet "schoven", maar "bussels". De term "schoven" werd gereserveerd aan de 
kleinere bundeltjes, van ongeveer 20 cm diameter, die moesten geplekt worden. 

DE Bo (1873) noemt de oogsttijd van rijshout "Wiedouwtijd". 

MASSART (1910) vermeldt dat Katwilg, Amandelwilg, etc. elk jaar gekapt werden. Declerck 
(Meetkerkse moeren) noemt jaarlijks snijden eveneens normaal. Daarnaast werden er echter ook 
3-jaarse wissen voor "zinkrijs" geoogst. Het afkappen gebeurde in Meetkerke eveneens vlak 
boven de grond. In de Assebroekse meersen werden Kraak- en Katwilg niet vlak boven de 
grond, maar op enkele tientallen cm hoogte geknot. VER.MEULEN (1973) vermeldt een 
snijhoogte van 50 to 70 cm bij Schietwilg. WESMAEL (1860) beveelt 10 tot 20 cm hoogte als 
snijhoogte aan. Na enkele jaren ontstaan zo reeds kleine knotwilgjes ("têtards"). Het oogsten 
gebeurde te Meetkerke niet voor oktober. Veryser vermeldt jaarlijks kappen van de wiedauw
hagen te Boezinge. WEEDA (1985) onderscheidt in Nederland snijgrienden die elkjaar of om de 
twee jaar geoogst werden en hakgrienden die om de drie à vier jaar geoogst werden. 
Snijgrienden voorzagen in materiaal voor bind- en vlechtwerk. Hakgrienden in materiaal voor 
gereedschap en vlechtwerk voor beschoeiingen en rijshout. De oogstfrequentie in Weert en 
Elversele neemt een tussenpositie in, in die zin dat tweejarig hout ("overjaarse wijmen") reeds 
als "stok" beschouwd wordt en dus de functie krijgt van hakgriendhout TUINZING (1978) 
vermeldt een overschakeling in Nederland van om de 4 jaar hakken naar om de 3 jaar hakken 
toen de vraag naar grote hoepels afnam. HILF (1949) vermeldt voor Duitsland eveneens jaarlijks 
snijden voor "Ruten" en omlopen van twee tot vier jaar voor "Stöcke". Het afsnijden gebeurt 
eveneens zo dicht mogelijk. boven de grond C'vV AGNER 1949). 

In Langbroek in Nederland moest men vaak al bindteen leveren nog voordat het blad was 
gevallen (TUINZING 1978), dit in tegenstelling met het oogsttijdstip aan Schelde en Dunne, waar 
men wachtte op het vallen van het blad. Ook in Duitsland wachtte men normaal op het vallen 
van het blad om te beginnen oogsten en werd er gedurende de ganse winter verder geoogst 
C'vV AGNER 1949). 

WESMAEL (1860) noemt de eerstejaars twijgen onbruikbaar, maar ze moeten wel verwijderd 
worden om vertakking te voorkomen. De kwaliteit is pas optimaal vanaf het derde jaar 
C'vVESMAEL 1860, WRIGHT 1977). In Ook 'overal elders werden de wijmen ook vanaf het eerste 
jaar gesneden, net zoals de "maagde wij men" aan de Scqelde. 



4. Het verwerken van de wijmen 

n nooit wijmen 

De geplekt bussels w rden gedroogd op prikk !draad di tussen p altjes g pannen werd. D 
buss Is '"' rden g bon n m t d af peld schors. 

In \ ert werden e me st v iJmen ter pi ats er.verkt tot mand eÎ0 en 
vem riJn<> b m n r ook 'ed rland rs ''ij men opkopen, in hoofdza k om er mand n van t 
m ken om fruit in te oog ten. Zij k \amen ooral de ' issen an de buit ndtj · bi n 
('Kleners" en "\ ied U\ " opkopen, omd t dat d zw arste is n war n. dt best g s hi · 

aren oor het maken an "fruitziften", mand n om de fruitoogst in t verzamelen. Ook 
Doitsl nd as en grote afnemer van on erwerkte ijmen, ooral ·ort n de t v de 
wereldoorlog. Te ~ eert zelf werden o.a. aard ppelmand n ( aak n niet ges hilde 
"Lerenband"), witloofmanden bestemd oor Zernst, be nhouwersmanden, sprounanden oor 
Oostende en wasmanden ( an "Duits rooie") gemaakt "Gele wijmen" diend n er ook oor 
talloze onnen an kleinere korven en mandjes. In Hingene w s m n gespe i liseerd in het 
maken an "grau,. e mand n", die ooral gebruikt werden om aardappelen in te oogsten. In 
Elversele ' erd er niet erwerkt Alles werd ·er ocht aan "wijrnnurch nds" d'e Je erden aan 
mandenmakers uit Temse. In Terns oonden wel 30 tot 40 mandenmakers in één straat. Zij 
oerden reeds in de vorige e uw massaal manden uit n ar Engeland. 

"Gele wijmen" uit Weert \i erden o.a. erkocht om prei mee samen te binden te Sint-Katelijne
Waver en om boompjes mee sam n te binden te Serskamp, Schellebelle en Wetteren. Ook in 
El versele gebruikte men d gele ' ijmen om groenten mee te binden, e enals om houtbussels 

an Canadapopulier mee samen te binden. Dewilde vermeldt dat e eneens te Weert speciaal 
"Duitse rooie" gekweekt ' erden om prei mee te binden omdat ze zo'n fijne twijgen Je erden. 

Kletters Ie erden erg lange twijgen, die te Weert en Moerzeke zeer geschikL werden bevonden 
om bonenstaken an te m ken. 

De schors van de wijmen werd te Weert evenmin ter plaatse verwerkL. Ze werd opgekocht door 
iemand uit Sint-Amands om er verf van te maken. 

Illegems specialisatie was het maken an wiegen, en zetels. "Duitse rooie" en "Gele v ijmen" 
waren populaire soorten voor dit gebruik. De "stokken" werden te Weert o.a. gebruikt om zetels 
te maken. Ze v erden in een grote rood koperen ketel, die in steen ingemetst was, afgekookt 
("gebuft") gedurende onge eer één 1..\Ur. Het koken eroorzaakte de bruine kleur en had geen 
enkele andere functie. Ook de wijmen die nodig waren voor de zetelfabricatie moesten gekookt 
worden. Hermans vervaardigde zeer eel terrasstoeltjes uit "Duitse rooie". De wijmen -.: erden 
gekocht te Weert, V rasene en Eksaarde. 



De meeste resterende wijmen in Weert worden niet meer jaarlijks gekapt. De twee tot drie jaar 
oude planten leveren "stokken", die gebruikt worden voor vlechtwerk voor duinversteviging. De 
"overjaarse wijmen" van Elversele werden gebruikt om oeverversteviging voor de Durmeen de 
sloten in te buurt te maken. 

Een niet nader genoemd soort wijmen werd te Weert en Moerzeke gebruikt om hoepels voor 
tonnen te maken. Het Antwerps idioticon vermeldt eveneens "kuipwijmen", zonder de 
wilgesooft te specifiëren. 

Bruggeman snijdt nu nog zijn schopstelen uit zijn laatste exemplaar (en misschien wel het 
allerlaatste Schelde-exemplaar?) "oude rooie". 

Ook in Duitsland werden de wijmen op analoge manier ontschorst als in Vlaanderen. Het eerste 
machinale ontschorsen ontstond in Fraruijk, rond 1880 (GLÄSER 1949). 

Ongeveer overal werden er manden van bindwilg gevlochten. DEYLIEGHER (1992) beeldt een 
aantal types af. VERMEULEN (1973) en DEWULF (1979) bespreken vele tientallen types 
"baansten", "baggen", "bennen", "kansels", "korven", "paanders" en "manden". Ook Declerck 
noemt dit het meest frequente gebruik van "Wiedauw" (Katwilg) in de Meetkerkse moeren. 
Veryser maakt melding van niet ontschorste twijgen, van vermoedelijk Katwilg, voor het 
vlechten van aardappel- of bietenmanden, de zogenaamde "kansels". Dit wordt bevestigd door 
VER.t\1EULEN (1973). DEWULF (1979) vermeldt eveneens ongepelde wijmen voor grauwe 
manden te Vrasene en Kallo. De export van zuivere wijmen en manden naar Engeland wordt 
bevestigd door WRIGHT (1977). HILF (1949) vermeldt "grüne Weiden" voor grove manden en 
"weisse oder rote Weiden" voor het fijnere vlechtwerk als kinderwagens, meubels, 
boodschappentassen, reiskoffers en papiermanden. 

Daarnaast werd er te Meetkerke vooral vlechtwerk van Katwilg gemaakt om de slootkanten te 
verstevigen. Daar werden trouwens ook Elzen voor gebruikt, al waren die minder geschikt. 

TACK et al. (1993) vermelden dat gepleten stikstokken en vlechtroeden van wilg gebruikt 
werden voor vlechtwerkwanden. 

Wijmen worden door TACK et al. (1993) niet vermeld als leveranciers van gereedschaphout 
Wel wordt Boswilg expliciet genoemd voor het maken van stelen van landbouw- en tuinier
gereedschap. Declerck (Meetkerkse moeren) vermeldt wél Wiedauw voor het gebruik van 
schopstelen. 

Wilg zou volgens TACK et al. niet geschikt geweest zijn voor rijshout aan zee, omdat het niet 
zoutbestendig zou zijn. lllegems vermeldt enkel rijshout van wilg tegen duinverstuiving en niet 
voor onderwaterdoeleinden. Declerck vermeldt echter "Wiedauw" zowel voor "zinkrijs" als 
duinversteviging. Het zinkrijs werd te Blankenberge en Oostende gebruikt in zeewater. Bij 
zeerijs tegen duinversteviging wordt wilg niet expliciet genoemd door Tack, maar er werd 
blijkbaar wel een grote variëteit aan hout gebruikt. 

VER.t'vlEULEN (1973) vermeldt nog het vlechten van wijmenstoeltjes, -hoeden en -fuiken. 

Veryser spreekt evenals aan de Schelde van wissen om prei te binden. TUINZING (1978) 
vermeldt gele of "Dotterteen" (Salix alba var. vitellina) om te binden. LINDEMANS (1952) 
vermeldt "busschen met eenen wisch geboÎlden" in een citatie van 1707. Er wordt niet expliciet 
vermeld dat het om wilg gaat, maar dat lijkt op zijn minst waarschijnlijk, naar analogie van het 
gebruik in Elversele om Canadapopulierenhout te binden. Ook Declerck (Meetkerkse moeren) 
vermeldt het maken van wissen om te binden. Ze worden echter, anders dan aan de Schelde en 
Durme, uit "Wiedauw" (Katwilg) vervaardigd door de twijgen te splijten. De wissen werden 
ondermeer gebruikt om "doornhagen in kruis te vlechten". Daartoe ~erden oude 



teidoomh gen t t t gen d grond 

aJn t binden. 

A,'O.'IEI(I 9_-1993 eefte nm ldin n '\ i ust k n om.me Ie rsponen" uit I _6. 

De I r k n HlLF 1949) vermelden e ·en n h t brui · n K twil ·oor bon nst en. 
TUl :Zl. G ( 197 ) rm ldt d ar nteg n bon nst ken uit ei ·enh khout. 

DE\'LlEGHER ( 199- bes hrijh n illustr en h tl ndbouv. 'er lui0 "hur ",een si pnu om de 
grond t effenen oor het zaai n of om onk.rui t wieden. Ze is genuakt uit eiken stokken en 

I ht erk van '\ issen". 

"\ iedauw" in [ tkerke ook nog wel gebruikt voor zw pen om pa rd n :l!ln te drij ·en 
(D clerck). Die zwepen konden w I 3 m I ng zijn. HEs. 1ER ( 1949) h alt eveneens aan d t 
Kat\ il

0 
de langste twijgen Ie n. 

Ou Ro, 'DE ( 177 _) ermeldt reeds het gebruik an wilg oor tonhoepels: "Den Wilg is in 
groot oe onomi ck gebru ck: de kuypers voor hunne reepen, ... ". TUL'.'Z 'G (1978) vermeldt 
eveneens h t gebruik an wijm n om hoepels oor tonnen te maken. De hoepels worden 
gemaakt uit in tweeën, drieën, in ier n of zelfs in ij en gekloofd stokken. Zo werden hoepels 
'anuit de Biesbosch in Belg!' rkocht oor de aanmaak van cement aten, kon na de eeuw vis
seling. Er erden e eneens hoepels genuakt oor haringva tjes en botervaten. DE Bo (1873) 
ge aagt oor West- laanderen alleen an het samenbinden an tonhoepels met bindwilg, maar 
niet over de hoepels zelf. DEYLIEGHER (1992) geeft een fbeelding uit Frankrijk an " issen 
banden" die rond de duigen aangeklopt worden, maar bes hrijft zelf het gebruik an ijzeren 
banden in West-Vlaanderen. Ook HJLF ( 1949) ermeldt het gebruik an hakhoutwilg oor 
tonhoepels en ze en. 

T UINZING vermeldt nog erschiliende verwerkingen an griendhout in ederland die in 
Vlaanderen niet gehoord of gerefereerd \ erden in de door ons aangehaalde literatuur. Er 
' erden bijvoorbeeld erplaatsbare brugjes uit griendhout gemaakt en ge lochten horden om 
schapen in te scharen. H1LF (1949) vermeldt het Duitse gebruik om kindermatrassen uit Kat ilg 
te vlechten. 

DEWULF (1979) ermeldt erschiliende andere gebruiks ormen an de schors (d 
"plekkelingen") in het Waasland, dan wat wij noteerden. Er \ erden schipperskoorden an 
gemaakt, gordijnen om voor de het karrekot te hangen. De schors werd ook nog gebruikt als 
afdekmateriaal oor houtmijten en als dieren oeder. Wilgeschors ("Wiedouwpelle" in DE Bo 
1873) als dierenvoeder wordt ook door TACK et al. (1993) aangehaald. Van het gebruik als 
verfstof, zoals in Weert, \ ordt echter·geen gewag gemaakt. WESMAEL (1860) betreurt dat de 
schors in België niet gebruikt wordt om te looien, terwijl metingen bij S. fragilis gehaltes 
tannines aanwijzen die die van Quercus pedunculara o erueffen. GlÄSER (1949) ermeldt het 
gebruik van wilgeschors als looimiddel in België, Rusland en Scandina ië, terwijl dat in 
Duitsland niet gebruikelijk is. Hij haalt wel het kortstondige bestaan van de verwerking tot 
garen in het naoorlogse Duitsland aan. Bovendien wordt de· schors er gebruikt als strooisel voor 



het vee, als bemestingsmateriaal, brandmateriaal of bindmateriaaL Op heel kleine schaal werd er 
ook salicine uit gewonnen. Bovendien werd de schors in WOI benut als materiaal om geweren 
mee te reinigen. 

5. Teeltwisseling in de wijmen 

De wijmen te Weert gingen ongeveer 25-30 jaar mee (zowel_binnen-als buitendijks). Eenmaal 
ze met mossen en korstmossen begroeid raakten en onderaan begonnen te rotten werden ze 
gerooid. Vroeger werden ze uitgespit met de schop. Later (± 1950) werden ze eruit geploegd 
met 3 paarden. De meeste stobben bleven in de grond. De grootste werden ter plaatse verbrand. 
Het vrijgemaakte perceel werd meestal 2 tot 3 jaar beboerd. Bieten en aardappelen waren de 
courante tussenteelt Daarna werden de nieuwe wijmen geplant. Eenmaal de wijmenteelt 
verdwenen was (± 1950) werden er aardappelen, bieten en nu ook tarwe gezet i.p.v. wijmen. 
Ook grasland en populieren vervingen menige voormalige wijmenaanplant Op verschillende 
plaatsen in Weert staan de verwilderde wijmen trouwens nog tussen de populieren. Sporadisch 
worden ze nog wel eens geoogst. De grote reden voor het verdwijnen van de wijmen te weert 
was de opkomst van plastic producten. 

In Elversele en Tielrode gingen de wijmen 5, 10, soms 20 jaar mee. Daarna werden ze gekapt, 
geploegd en werden er nieuwe geplant. Er werden geen teelten tussendoor gezet. De laatste 
wijmbossen verdwenen± 1930, om plaats te ruimen voor grasland. 

Te Moerzeke werden binnendijkse wijmen erg snel vervangen. Na drie jaar werden ze reeds te 
taai bevonden, werd de grond geploegd en werden er nieuwe wijmen geplant. 

Behalve de teelten die, zoals in Weert, tussen twee wijmencycli in werden geteeld, werd er nooit 
iets tussen de wijmen geplant en was er ook geen gras dat kon begraasd worden. In Elversele 
werd hèt "broek" vanaf 1 oktober, na het oogsten van de toemaat, opengesteld voor nabewei
ding. Iedereen mocht er gebruik van maken (tot einde de jaren zestig), mits er een koewachter of 
schaapherder mee gestuurd werd. Het was echter strikt verboden de wijmbossen te betreden. 

TUINZING (1978) vermeldt dat hakhoutgrienden in het gunstigste geval een mensenleven of 
langer meegingen. Uiteraard was er dan nauwelijks van teeltwisseling sprake. Wel kwam het 
lokaal in Nederland voor dat er andere teelten met snijteen gecombineerd werden. Griendgewas 
bleek een uitstekende onderteelt gedurende de eerste tien, twaalf jaar voor hoogstamvruchtbo
men te zijn. Dergelijke combinatie werd nergens aan de Schelde en Dunne gehoord, noch elders 
in Vlaanderen trouwens. Zonder bomen gaan de snijgrienden langer mee, nl. 20 tot 25 jaar of 
zelfs nog langer. HILF (1949) vermeldt dat gedurende de eerste twee jaar wijmbossen 
combineerbaar zijn met groenten of veldvruchten, waaronder staakbonen, peen, bieten en rode 
bieten. Akkerbonen, erwten en haver leveren echter slechte resultaten op. 

VERLONJE ET AL. (1972) vermeldt dat er op zware grond ongeveer 25 jaar van dezelfde stam 
geoogst kan worden, op lichte grond slechts een zevental jaar. HILF (1949) vermeldt 15 tot 20 
jaar voor de levensduur van "Korbweidenkulturen" (Katwilgculturen). WRIGHT (1977) geeft 20 
tot 50 jaar op voor de levensduur van een wijmcultuur in Engeland. 

DEWULF (1979) schrijft de teloorgang van de W.as·e mandenmakerij ± 1950 toe aan het op de 
markt brengen van allerlei kunststoffenverpakkingen en aan de concurrentie vanuit Oostblok- en 
Aziatische landen. Bornem zou eèn van de weinige concurrentieel gebleven 
wijmbossengemeenten zijn. 

Declerck vermeldt de laatste "Wiedauw" in Meetkerke van± 1950. In de moeren waren ze toen 
al weg, maar rond de huizen in de polder had iedereen toen nog wel een klein beetje "Wiedauw" 



an d "lochtin
0

kant n" voor eig n g bruik 0 k ''\ i dau hagen" w men r no wel ·oor. In 
het grootstc deel " n de m<Xren w h t t n t om doomhagen te pi ntcn. In de pi ats werd er 
een ge I ·ht n "\\'•cd.tU\\hJJ " g •zet Het g bruik wordt t:'- ·n · n veriTI(!) in DE BO (1 73). 
die rbij erm •ldt dat de haa " p ene enkd • of dubbel· rij geplant t at'. · I) ·r kent 
"'t it:dauw" alleen nog an ha0 cn, maar di war n n vl ht n, in t g n t llin tot I t · r e. 
en op ét!n rij gepl nt lan0 s een grachtkant Ze erd n ·n te B zing t d ruil rka"ehng 
eind de j n 1970. 

T 1m1 'G (197 ) en\ EED 19 ) hrij en de teloor ang an a n 
h t feit dat kunstst ffi n de g'"iendpr u t n erdrong n h b n. rruigde 
gri nden m ar g en te lten die in de pla t kw men · n de gri n en. In mind r vaJ 
o erstroom e errui ende grienden krijg n Zw rt el en Es d o rh nd. TU ;zr. 'G zag 
populi renbossen de pla ts inn men ·an d griend n of kk rlan in d pla ts komen na 
ruiherk veling. In Duitsland gin en belangrijke wijmbosgebied n teloor n de twe d 
wer ldoorlog doordat z ol miJn n la0 en. In Engel nd kre g d wijment 1t seri uze klappen 
na 19 _5 en nog e ns biJ de overstromingen v n 1953. 1953 werd n ze bo end i n niet meer 
h rplant. 



Bijlage 6 I Taxonomie van wilgen langs de Zeeschelde 

Arnout ZW AENEPOEL, Regine V ANALLEMEERSCH, Paul VAN DEN BREMT en Maurice 
HOFFMANN 

1 Herbariumonderzoek 

Volgende wilgen van Scheldeherkomst of gemeenten nabij de Schelde gelegen werden 
aangetroffen (de lijst is onvolledig, omdat het herbariumonderzoek plaats vond voor alle 
literatuuronderzoek afgerond was): 

Salix elaeagnos: Gent, 29/04/1858, Scheidweiier (GENT) 

Salixfragilis: Kluisberg, 14/0511953, Boutique (BR), "Bord de l'Escaut, Mant de l'Enclus" 

Salix jragilis L. var fragilis of S. x rubens f basfordiana Meikle: Hingene, 3/9/1996, Hoffmann 
5345 (GENT), "Schor bij de Notelaar, tegenover Notendijk. Kraakwilgbos met ruige 
ondergroei, epifytenrijk; regelmatig overstroomd door Scheldewater. Boom met brede kruin 
(rond), vnl. eindelings bebladerd; twijgen gelig, bladeren onbehaard, getand, toegespitst, 
onderaan berijpt. 

Salix x mollissima {= S. triandra x viminalis): Heusden, 30/5/1857, Scheidweiier (GENT), "sur 
Ie bord de l'Escaut" 

Sahr: x mollissima: Dendermonde, 10/06/1987, Robbrecht 1463 (fleurs) en 1487 
(feuilles)(GENT), "digue de l'Escaut en face du polder "Stommelingen", coord. IFBL D3 28 
14, bande étroite (quelques mètres) de sol vaseux entre la digue et la rivière, eauverte de saules 
arbustifs, avec les deux parents présumés, 25 mai 1981 (fleurs) et 10 juin 1987 (feuilles)". Dit 
exemplaar is nadien door Lambinion &Van Buggenhout hergedetermineerd als S. x dasyclados 

Salix pentandra: Bornem,_ 25/06/1939, Hostie (GENT), "Bornhem, ... près du Viel Escaut" 

Salix purpurea:Heusden, 1859, Scheidweiier (GENT), "Heusden, sur Ie bord de l'Escaut" 

Sali.r: purpurea: D3/23/44, Heusden, 11/07/1985, Van den Haute 508 (BR), "Heusden, op de 
Scheldedijk" 

Salix x rubra: Zwijnaarde, 1856, Scheidweiier (BR), "sur Ie bord de l'Escaut près Sweynaarde" 

Salix x rubra: Heusden, 1859, Scheidweiier (GENT), "Heusden 1859, sur Ie bord de l'Escaut" 

Salix x sericans (Salix x dasyclados): Dendermonde, Pottelbergschor, 3/6/1992, Hoffmann 5046 
(GENT), "hoog opgaand , dicht struweel met begin van bosvorming met S. a/balS. cf. fragilis. 
Dicht bebladerde struik; sterk behaarde jonge twijgen, blad ongetand, licht omgekruld, sterk 
behaard (vooral onderzijde, toegespitst geoord, verspreide lijsten op 2-3 jarige hout. 

Sali:r triandra L. : Berlare, 20/5/1992, Hoffmann 5029 (GENT), "Kronkelschoor. Regelmatig 
overstroomd schor, omgeven door zomerdijk; wilgenstruweel t.h.v. een uitstroomopening. 
Struik, geoord blad, onbehaard, toegespitst, beiderzijds onberijpt; schors afbladerend, nieuwe 
schors bruin. Naam door A. Zwaenepoel gewijzigd inS. mollissimaf undulata., 911997. 

2 De aangeplante soorten en de naamgeving 



llt.: soorten ~il en die uit de inter icws naar voor wam n, in h~rbari an etrof(l n w rden. in 
d liter tuur ermeld of 10 h t veld aang tro fen wer en ·ord n lf bclisch h n ld. 

Reed in de kla si kc oudheid (Pitmu ) zoud n al min tcns acht wil n 
ziJn die voor de ' ijm uituur gebruikt rdcn. z nd r dat het echt r m 
na m t hterh len (\ RIGiiT 1977). 

,,/;y ,_·wnin ta m.: f tli.-c. calodr:11 Iron \! imm. 

S li.-c cutifoli \ illd 

~ER.IE LE. (1973) emoemtS !I'Cpruinosaof""ij n nd K pich u .. lssoort oor 
de la mse wijm nt eh. prui110 a Wimmer is n S)noniem n S. acuttjoli \ illd. en is 
nauw v n am met de BeriJpt wilg S daplmoides). ze wilg \I.Ordt beh I Js bindwil ook 
"oor ers hill nde nd re doel inden ebruikt. cf. HILF 1949, EU I 19 1, REICHJ.: 'GER 
1975, lEIKLE 19 -l, EV.SHOU IE 199-). Ze is afkomstig uit Pol n. Rusl:ln en Azi 
( 'E\ SHOt.: IE 199-). ~ soort s~at ni t errneld in DEL\. 'GHE tt al . . \ ES. IA.EL ( 1 65) 
' rm ldt d oort uitsluit n Is si rboom. GILLE' • ·s (l871) be e lt S \·iol ce (synoni m 
voor uifolt ) n Is een Jn de tjf best wijmensoort n Hij rrneldt t dit taxon z r 
g zocht is .. oor erfijnd mandemakersw rk. maar vermei t er niet bij of t w I in 8 I i h t 
ge 1 is. D MSEA 1 3) ermeldt ook het gebruik I goed wijmensoort. ma!l! zegt 

v nmin expli i t dat dat ook bij ons het g al w s. H 1 h rbariumexempl !1! uit Led ber0 is 
mogelijks n de held te situer n, ma r d n no0 is het gebruik in d ''ij men uituur verre •an 
a ngetoond. Bovendien moeten de indplaatsgege ens n S heid eil r met een kritisch 000 

be ken "ord n. \: kunnen besluiten dat dit ta on ennoedelijk el in beperkte mat zal 
gebruikt geweest zijn, maar uit het zowel vroeg r al huidig ze r s haarse oorkomen van deze 
' ilg ennoeden e toch ge n groot suc es oor de soort als wijment on. 

Salix a/baL. 

DE LANGHE ET AL. (1988) erm lden de Schietwilg ls '·bindwilg". Er orden twee ariër iten 
vermeld, nl. de subsp. coerulea (Smith) Reich. F. en subsp. itellina (L.) Schübl. Et Martens, 
zonder dat er echter gespe ifieerd ordt of beide ariëteiten bindwilgen zijn. ol0 ens 
VE!UvtEULEN (1973) zou in West- laanderen "Kopwilg" (Schietwilg) de oudste en ooit enige 
wilg geweest zijn die oor het mandemaken gebruikt werd. Du CHASTEL (1849) is een van de 
weinige auteurs die deze uitspraak misschien enigzins be estigt. Hij ermeldt: "L' osier gris 
qu'on nomme également osier blanc est l'espece qu'on laisse croitre en têtard; .... Cet osier 
s'emploie pour les gros ouvrages de vannerie. Ce saule doit être culti é dans tous les temins 
bas ou profonds, au bord des ri ières, dans les terres d'alluvion, ou il profite miew que partout 
ailleurs .... " Declerck (mondelinge meded.) vermeldt oor de Meetkerkse Moeren (West-

laanderen) dat jonge "Waterwerve" (Schietwilg) ook wel kon gebruikt worden als 
vlechtrnateriaal, maar duidelijk inferieur was aan Wiedauw (Katwilg) en dus niet in de 
"Wiedauwbussen" geplant werd. "Waterwerve" werd vooral geknot. Aan de Schelde is er geen 
enkele aanduiding dat de klassieke Schietwilg ook als bindwilg zou gebruikt geweest zijn. Wel 
' ordt hij in recent opnieuw benuite buitendijkse wijmenculturen sporadisch meegeoogst oor 
lechtwerk ter dijkversteviging. Dit moet echter als uitzonderlijk bestempeld worden, daar de 

Schiet\ ilgen in deze wijmenculturen als spontane opslag zijn terechtgekomen. 

Sa/L"C a/baL. var. coentlea (Sm.) Sm 

HlLF (1949) vermeldt dit taxon als een minstens in Engeland gebruikelijke bindwilg. Meikle 
(1984) suggereert dat dit misschien wel eenS. x ntbens is, maar dan wel erg dicht bij S. a/ba 
staand. Hij handhaaft de variëteit nog onder S. a/ba. Er is echter nog veel interne variatie in het 
taxon en aan de polen van die variatie is de grens met S. x ntbens onscherp. Aan de Schelde 
treffen we minstens op twee plaatsen wilgen aan die vermoedelijk tot dit taxon moeten gerekend 



worden (herbarium GENT, Vanallemeersch 185 en 186) namelijk op de dijk te Dendermonde 
en op de dijk van het Pottelbergschor eveneens te Dendermonde. In beide gevallen gaat het om 
relatief jonge boompjes, met opvallend brede bladeren. Een exemplaar op het schor aan de 
Notelaar vertoeft in het grensgebied caerulea- x rubens. Er zijn geen aanduidingen voor het 
gebruik als bindwilg. S. alba var coerulea wordt binnendijks ook regelmatig als knotwilg 
aangetroffen. 

Salix alba L. var. vitellina (L.) Stokes 

De Poederlé (1779) vermeldt reeds "Geel wymen" (Salix sativa lutea) met de beschrijving "il a 
ses pousses menues d'un jaune doré, & très souples, ses feuilles sont dentelées, presque 
cartalagineuses, avec beacoup de petits poils . . . ", informatie die sterk aan S. al ba var. vitellina 
doet denken. De Servais ( 1790) is de eerste die Sali.x vitellina letterlijk vermeldt: "Geele Wilg, 
met gladde getande spits ovaale bladen, de tandjes kraakbenig, en de steeltjes met eeldachtige 
stippen. De gemeene Bind-wilg. De geele Wym". Ook LEJEUNE (1811) vermeldt een "Sa!L'C 
vitellina". De Waalse benaming "Osier jaune" verraadt eveneens het gebruik in de 
wijmencultuur. V Al'l DE VYVERE (1837) vermeldt Sa!L'C vitellina eveneens als "Osier jaune". 
WES MAEL (1860) vermeldt Salix alba variété vitellina als één van de 7 in elke goede 
wijmenaanplant thuishorende "Oseraie"-soorten voor België. In 1895 verklaart dezelfde auteur 
nochtans dat het taxon vooral in de Franse Ardennen algemeen zou zijn en minder algemeen in 
België. Als Vlaamse benaming wordt "Geel Wymen" opgegeven. Du MORTIER (1862) geeft als 
milieu voor Sa!L'C vitellina moerassen ("in paludosis") op. Hij noemt echter vaak natuurlijke 
standplaatsen voor taxa die ons alleen van cultuur bekend zijn, waardoor de aanduiding niet erg 
zwaar weegt. GILLEKENS (1871) beveelt S. alba var vitellina aan als een van de vijf beste 
wijmensoorten. In het herbarium BR zit een exemplaar door WESMAEL ingezameld in 
"Oseraies-Vilvorde". Een datum wordt niet opgegeven. HILF (1949) geeft de Duitse benaming 
"Dotterweide" op. HESMER (1949) vermeldt Sah'C alba var. vitellina als een minder courante 
wijmbossoort voor Duitsland. Er is tot nog toe geen enkele aanduiding voor dit taxon aan de 
Schelde buitendijks. Binnendijks moeten de "gele wijmen" echter meer dan waarschijnlijk tot 
dit taxon gerekend worden. De weinig behaarde bladeren deden ons lange tijd vermoeden dat 
"gele wijmen" eerder een Salix x rubens moest zijn. De beschrijving in MEIKLE (1984) vermeldt 
echter" the upper surface of the lamina soon becoming bright, rather lustrous green", wat ons 
nu sterkt in het vermoeden dat "gele wijmen" toch eerder Salix alba var. vitellina zouden 
kunnen zijn. Herbariummateriaal van dit taxon werd in GENT gedeponeerd als Vanallemeersch 
193. Een verdere bevestiging van ons vermoeden bleek uit materiaal in het Salicetum van Devos 
teEksaarde die ons een Salix alba var. vitellina liet zien, die identiek leek aan de Schelde "gele 
wijmen, met rode toppen". De associatie gele wijmen-Salix alba var. vitellina lijkt daardoor nog 
gesterkt. Of "Salix alba var. vitellina" echter wel degelijk een Salix alba is lijkt ons echter nog 
steeds een taxonomisch probleem. De bladeren hebben veel meer van een S. x rubens dan van 
een gewone S. alba. MEIKLE (1984) noemt de origine obscuur, maar vermoedt toch eerder een 
geografisch ras, dan dat hij naar een kruising verwijst. In Kroatië zou dit taxon wild voorkomen. 
NEWSHOLME (1992) spreekt een wilde herkomst tegen. Weber (1974) vermeldt dat Salix alba 
var. vitellina reeds in 1670 in Zwitserland in cultuur was. Interessant is nog dat we te Erpe-Mere 
(Aalst) S. alba var vitellina aantroffen die als lage knotwilg gesnoeid werd (ongeveer 1.5 m 
hoog). De takken worden er jaarlijks geoogst en gebruikt om groenten te binden. Het gaat om 
dezelfde rood aangelopen variëteit die we ook nu nog langs de Schelde weidverbreid aantreffen. 
Die variëteit is vermoedelijk de "Belgian red willow" die MEIKLE (1984) .vermeldt (niet te 
verwarren met de relatief recent gecreëerde "S. ·x rubens Belgisch rood'' van Eksaarde). 
Mogelijks stemt ze wel ook overeen met NEUMANNS (1981) vermelding van S. alba subsp. 
vitellina var britzensis Späth, die eveneens onderscheiden wordt op basis van roodaangelopen 
twijgen met gele basiskleur. NEWSHOLME (1992) vermeldt dat deze variëteit uit zaad ontstaan is 
te Britz in Duitsland. Nagaan van het geslacht van onze "gele wijmen" kan misschien al enige 
opheldering brengen: var britzensis is een mannelijke kloon. Een andere kanshebber voor de 
meer smalbladige variëteit van gele wijmen zou kunnen var. cardinalis zijn (cf. NEWSHOLME 
1992). Dit is een uitsluitend vrouwelijke kloon. Er blijft enige twijfel bestaan of we de "gele 



wij men" (ook) ni t . fra rill "Frans g el" of /i.\ ruben.s .. Fr ns geer· ten n men, 
, aar oor ' e naar d dascussie ond r S fragrlts erwijl n. oll digh idsh I e ten we 
tenslott no toev01:gen dat op d rand :m het schor oor Kruibek n tr urwilg oorkomt, die 
no niet n der g d tcrminecrd werd . S /1 alb 1 \ 1r \'/I IIma cv. tri ti i .. n · n de t 

l..,.em nste treurwil::.cn in ons land. D ode · t "' arschijnlijke nshcbber is S /Lt: x 
sepulchr ft , e n l.nming tuss n S a/ba en S b bylonic . 

S 1/r.Y maic m : f. dir pt!ttol ri .Y cord tl 

trocinerl!a Brot. 

Dit op het eerst gezicht erg op S lijkend t on i e I lg men r d:m tot noc t 
bek nd. lEtKLE 198~) onders h idt h t si ~hts I ub pe ies oleifoli v n S lrx cinerea. 
RECHI: 'GER ( 199 _) be rt echt r dat d ng an soort absoluut emntwoord is en dat MeikJes 
standpunt kan v riJ rd worden door d sterke imrogressie tussen S.. crnerea en S atrocinerea 
in Groot-Brittannië, in t gensteil in tot grote d Jen n h t continent. 

Lan=s de held is di grcxp · n wilgen erg frcqu nt op d ij en 
a nd ht voord horren dan de dtjk n is e hter niet gek · n w Ik an bei 
of frequentst oorkomt 

Sailx aurit L. 

n d grot r 
·oorkomt 

Geoorde \! ilg werd eigenaardig genoeg niet aangetroffen a n de dijken v n S helde n Durme, 
hoe ·el de bastaard Salix x multinervis blijkb ar wel oor omt (GE.l\7, anallemeersch 191). 
Geoord wilg werd niet gebruikt in de wijmencultuur. 

Sali.T caprea L. 

Bos ilg komt frequ nt oor op de dijken an Sch lde en Durme. Sommig dijkexemplaren 
horen trouwens tot de grootste bomen van deze soort die ij in Vlaanderen konden aststellen. 
Op het schor is de soort eerder uitzonderlijk. Boswilg werd niet gebrui t in d wijmencultuur. 

Saltx x calodendron Wimm. 

Deze wilg is ermeedelijk niet erg rele ant oor de Schelde, maar is nauw erwant met de 
meer relevante taxa S. x stipuloris en S. x dasyclados, waarvoor we naar deze taxa rwijzen. 
Bo endien duikt in negentiende eeuwse Belgische wilgenliteratuur wel eens de naam Salix 
acuminata op (cf. Ou MORTIER 1862, WESMAEL 1865), naam die verkeerdelijk gebruikt werd 
voor het taxon dat we nu S. x calodendron noemen, reden waarom we deze wilg toch kort 
vermelden. De origine van S. x calodendron is eens te meer onduideUjk. Twee- en drie oudige 
bastaarden worden gesuggereerd. Alleen S. viminalis is een aststaande ouder. Overigens 
komen zowel S. caprea als S. cinerea als S. atrocinerea ter sprake. De Belgische literatuur 
vermeldt deze wilg niet als wijmensoort, net zo min als MEIKLE (1984) trou\ ens, die het taxon 
nuts-noch sierwaarde toeschrijft. 

Salix cinerea L. 

Grauwe wilg komt frequent voor op de·dijken van Schelde en Durme. Op het schor is de soort 
eerder uitzonderlijk. Grauwe wilg werd niet gebruikt in de wijmencultuur. 

Salix cordata: cf. Salix petiolaris x cordata 

Sa!L"T daphnoides Vil!. 



Deze soort wordt als "Osier violet" door HILF (1949) als een in Frankrijk gebruikte bindwilg 
bestempeld. In België wordt de soort in geen enkele bron letterlijk venneld in de wijmenteelt 
WESMAEL (1860) vermeldt ze als een voor de sierteelt geh.eekte en soms verwilderde 
boomsoort. In zijn publicatie van 1995 doet hij een poging de soort te introduceren als 
wijmentaxon: "la variété à feuilles étroites du Saule daphné mérite aussi l'attention des 
planteurs d'osiers. Cette année eneare nous avons pu apprécier toute la valeur de cette variété 
pour l'usage des liens bien supérieurs à ceux du Saule viminelle." Blijkbaar kende deze 
aansporing weinig succes. WEEDA (1988) venneldt S. daphnoides als een in Nederland 
aangeplante soort, maar venneldt evenmin het gebruik in de wijmencultuur. In het herbarium 
BR zitten verschillende exemplaren van gekweekte of verwilderde exemplaren. Geen enkele 
verwijst echter naar wijmencultuur. MEIKLE (1975) venneldt een kruising van S. daphnoides 
metS. viminalis van België. 

Salix x dasyclados Wimm. 

Dit taxon is eens te meer erg problematisch. Met name de vraag of de "k.letters" tot S. x 
dasyclados, S. x stipularis, S. x calodendron, S. x sericans dan wel tot nog een ander taxon 
moeten gerekend worden is onduidelijk. HOFFMANN (1993) spreekt van Duitse dot (S. x 
dasyclados) langs de Schelde, onder andere naar analogie met de Nederlandse wijmenliteratuur 
en venneldingen langs grote rivieren van de Duitse dot. S. x dasyclados zou een drievoudige 
bastaard zijn (Katwilg x Boswilg x Grauwe wilg), S. x sericans een kruising van Katwilg en 
Boswilg. WEEDA (1985) vindt het blijkbaar ook al niet eenvoudig want gewaagt van een aantal 
"Boerendotten" waarvan de kruising en origine onzeker is. De oudere Belgische literatuur 
brengt evenmin uitsluitsel. CREPIN (1860) kent blijkbaar reeds Sahr x dasyclados , maar 
venneldt dat deze "ne parait point avoir eneare dasyclados été trouvé en Belgique. HESMER 
(1949) venneldt S. x dasyclados als een minder courante soort in de wijmencultuur in 
Duitsland. Hij noemt het een natuurlijke bastaard, die o.a. aan de Elbe voorkomt. MEIKLE 
( 1952) venneldt Silezië als oorspronkelijke herkomstplaats. S. x dasyclados werd aangeplant 
omdat de plant weinig gevoelig was voor roestzwammen. De plant zou in twee vannen 
aangetroffen worden, die zich zowel naar morfologie als naar verspreiding laten onderscheiden. 
H.!LF (1949) venneldt de twee ondersoorten: subsp. germanica Lachschew met dikke, 
donkergroene, oorspronkelijk sterk behaarde twijgen (Noord-Duitsland aan de Weichsel en de 
Elbe) en de subsp. baltica Lachschew met dunnere, kale, bruine, olijfgroene tot gele twijgen met 
smallere, fijnere, kale bladeren (Jütland tot ten oosten van de Weichselmonding). DE LANGHE 
ET AL. (1988) vennelden wel dat Salix x sericans soms gekweekt wordt in het gebied van de 
flora, maar sommen deze wilg niet op in hun rijtje van "bindwilgen". Onze eigen bevindingen 
en voorzichtige eerste conclusies lossen de problemen zeker niet allemaal op. Vooreerst is het 
duidelijk dat er 2 taxa "k.letters" zijn, namelijk de "Gewone k.letters" (herbarium GENT, 
Vanallemeersch 188, 192 en 195) en de "Kattek.letters" (herbarium GENT, Vanallemeersch 
187). Geen van beide kan met MEIKLE (1984) probleemloos tot één van de beschreven taxa 
gedetennineerd worden. MEIKLE (1984) beschrijft echter geen S. x dasyclados. S. x sericans 
menen wij te moeten verwerpen op basis van weliswaar kleine maar duidelijke (ongeveer 5 mm 
lange) lijsten op zowel het binnen- als buitendijkse materiaal. Ook de lange bladeren wijken af 
van S. x sericans. Lijsten en bladlengte stemmen wel goed overeen met de S. x dasyclados
beschrijving die WEEDA (1985) geeft. De "Gewone k.letters" menen wij dan ook nog steeds tot 
S. x dasyclados te moeten rekenen. De "Kattek.letters" daarentegen vertonen een bladgolving die 
sterk naar S. x fruticosa (Geoorde wilg x Katwilg) refereert, terwijl de bladlengte eerder naar 
een S. x smithiana (Grauwe wilg x Katwilg) . refereert. Geen enkele beschrijving van een 
tweevoudige bastaard voldoet echter helemaal. Daarom moet misschien eerder gedacht worden 
aan een drievoudige bastaard, waarbij opnieuw S. x dasyclados naar voor komt als kanshebber, 
maar ook een kruising S. viminalis x cinerea x aurita tot de te onderzoeken sporen behoort. Een 
grondige beschrijving of referentiemateriaal van beide S. dasyclados- ondersoorten kan 
misschien meer duidelijkheid brengen. NEWSHOLME (1992) beschrijft een drietal verschillende 
taxa binnen S. x dasyclados. Als we onze "k.letters" proberen in die variatie terug te vinden dan 



DE IETIER { 1969 verm ldt KI ttcrs" e"en ns an Zing ma n d Bo en h ld . ER.~EULE • 
{197 ) koppelt d ben ming "Kiett rs" aan Katwilg in te en tell in tot w t men a n d S hel e 
en de Dunne ond r dien m verst t. . De W rtse ben.1ming "KJ tters" \\Ordt terugg onden 

Is "k.lette" in DE Bo {I 73). m t c.l zelfde ui tie I bij '' ijm: "e n gesplet n '' iss di n nde om 
bezems t bin en, om tonhoe Is v st t mak n. enz.". 

S lix d press L. 

Dit t . on ''ordt door Du tORTIER I 6- ). op geza '< n nc.: mijnh r rmel t Is 
wijm nsoort ··m sah eti Limbur 11 { r mbr de)). S s1 r e n \ ill S) noni m 
· rm ld. Dit t on zou nauw erwant ztjn aan S aurila, wat h t gebrui · als wijmensoort 

vr em d t klinken In recente B l.,is h bo nische- of wil nhter:uuur wordt dit uxon niet 
meer vermeld. E VSHOL: IE (l99_) beschrijft de soort, maar v rmeldt e enmin e n 
wijmen

0
ebruik. In v nam ling van Harry J an d L:lar. Haagwind 1 , _7 l Le Boskoop, 

Holland zou eenS SI rkeana oorkom n. 

Sah x doniana Smith 

Deze ,., ilg wordt erm ld in de con te t an de bijzonder moeilijk te determineren S. x 
americana, waarvoor ' e naar dit ta.; on verwijzen. 

Sake elaeagnos S op. 

In het herbarium GENT is een e, emplaar an dit taxon aanwezig,. Het werd door Scheidweiier 
ingezameld te Gent op 20 april 1858. De exacte indplaats is niet ermeld, maar eel an 
Scheid' eilers endsten worden aan de Schelde gesitueerd. Anderzijds vermeldt Scheidweiier 
zo eet zeldzame soorten, aak van dezelfde indplaatsen, dat het wat erda ht lijkt. De 
melding moet dus met de grootste omzichtigheid geïnterpreteerd worden. WESMAEL (1860) 
vermeldt Salix incana als één an de 7 in elke goede wijmenaanplant thuishorende "Oserai ". 
soorten voor België. S. incana is een synoniem voor S. e/aeagnos, die geen officiële 
Nederlandse naam heeft, maar bij WESMAEL met de Vlaamse benaming "Wilge met roose
maryn blad" aangeduid ' ordt. Het standpunt omtrent het gebruik als ' ijmensoort wijzigt 
blijkbaar in 1866 en 1895, waar Wesmael de soort niet meer ermeldt als wijrnensoort, maar 
uitsluitend nog als tuinplant. Hij voegt er wel aan toe: "Ce saule peut atteindre 6 à 7 mètres de 
hauteurmais généralement dans Jes jardins on Ie rabat tous les ans comme une souche d'osier, 
afin d'en obtenir de jeunes brins". HlLF (1949) vermeldt de soort niet als bindwilg en zegt zelfs 
expliciet dat ze er onbruikbaar voor is. NOlRFALISE & SOUG EZ (1961) kennen de soort an 
langs de Maas. Sali.'C elaeagnos werd ingevoerd in ons land en is afkomstig an centraal Europa. 
DE LA GHE ET AL ( 1988) vermelden de soort ook enkel als sierplant. 

Salix xforbyana Smith 

Du MORTIER (1862) vermeldt Salix olivacea Thuil.als wijmensoort voor Vlaanderen ("in 
salicetis F1andriae (Mussche!Hoor!)") en ermeldt S. forbiana Smith als synoniem. MElKLE 
(1984) vermoedt dat dit taxon een kruising is van? S. cinerea x S. purpurea x S. vimina/is. Hij 
bevestigt het gebruik als wijmensoort en citeert Smith: "highly valuable as an osier, for the finer 



kinds of basket work". Hij vermeldt eveneens het gebruik als wilgensoort op het continent, 
zonder België echter te vernoemen. Taxonomisch uit hij nog de opmerking dat dit taxon 
misschien slechts een speciale variant van S. x rubra zou kunnen zijn. NEWSHOLME (1992) 
noemt S. x f orbyana een kruising van S. cinerea ssp. 0/eifolia (= S. atrocinerea) met S. 
purpurea en S. viminalis. Hij noemt vier wijmenklonen. Gezien de zeldzaamheid vanS. x rubra 
in Vlaanderen mag ook deze wi lg vermoedelijk als onbelangrijk beschouwd worden voor het 
studiegebied. 

Salixfragilis L. 

DAMSEAUX (1883) vermeldt van Kraakwilg "plusieurs variétés qui livrent d 'excellents brins 
pour liens , mais étant souvent ramifiés, mous et d'un décortage difficile ils ne conviennent pas 
pour Ie dressage. Vermoedelij k betreft het dus een minder belangrijke wijmensoort, maar wel 
met een zeer specifieke toepassing. Dit taxon wordt als een van de zes beste wijmensaorten 
aangeprezen. WESMAEL (1895) heeft het niet meer over Kraakwilg als wijmensoort. HEsMER 
( 1949) vermeldt Salixfragilis als een minder courante soort in de wijmencultuur in Duitsland. 
Declerck (mondelinge meded.) vermeldt dat in de Meetkerkse moeren (West-Vlaanderen) 
"Krakwilgen" of "Rooie wilgen" (Kraakwilg, Sali.xfragilis en ongetwijfeld ook en vermoedelijk 
vooral Salix x rubens) vooral geknot werden Ze waren geenszins geschikt als vlechtmateriaal 
volgens Declerck, dit klaarblijkelijk in tegenstelling tot de vermeldingen in WESMAEL (1 860), 
DE LANGHEET AL. (1988), WEEDA (1 988), HESMER (1949), HlLF (1949) en MEIKLE (1992). 
Mogelijks spelen de eigenschappen van welbepaalde rassen een belangrijke rol. HESMER zegt 
ook dat de talrijke broze zijtakjes bij de meerj arige culturen vanzelf afvallen en dat de stokken 
die overblijven wel degelijk geschikt zijn om te verwerken. Omwille van hun pokdalig uitzicht 
na afvallen van de zijtwijgjes werden ze ook wel "Pockweide" genoemd. 

NOIRFALISE & SOUGNEZ (196 1) vermelden dat Salix fragilis zeldzaam is in de buitendijkse 
gebieden in langs de Schelde en de Nete. Het al dan niet voorkomen van zuivere Kraakwilg 
blijft een van de belangrijke determinatieproblemen aan de Schelde. De meeste huidige 
boomvormige exemplaren worden eerder als S. x rubens herkend dan als S. fragilis . Vooral 
excursies met mensen van Stichting Bronnen (Nederland) deden twij fels rijzen over het 
voorkomen van zuivere S. fragilis . Zij benoemen alleen volledig planten met volledig kale 
bladeren S. fragilis. Ook op het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer bestaan blijkbaar erg 
grote twijfels over het voorkomen van zuivere fragilis. Op basis van de sleutel in MEIKLE 
(1984) en een specifiek artikel over hybriden van dezelfde auteur (MEIKLE 1992) blijkt dit 
echter een overdreven criticisme t.o.v. het voorkomen van S.fragilis. De zinsnede "Salix fragilis 
L var. decipiens (Hoffm.) Koch, .. . , differs from all three preceding segregates in being totally 
glabrous at every stage of development" impliceert duidelijk dat de andere drie beschreven 
fragilissen wel degelijk een lichte mate van beharing mogen behouden. 

De ganse discussie over het al dan niet voorkomen van S. fragilis wordt extra bemoeilij kt 
omdat de discussie opnieuw zowel nomendatarisch als taxonomisch is . Dit behoeft absoluut 
wat uitleg om ons standpunt te verduidelijken. MEIKLE (1984) onderscheidt vier segregaten in 
S. fragilis, nl. var fragilis, var decipiens, var f urcata en var n iSseliana. Hij beschouwt var 
fragilis als het type, op basis vim nonienclatorische prioriteitsregels. Veel continentale auteurs 
achten deze variëteit echter een kruising tussen S. alba en S. fragilis decipiens en noemen 
fragilis fragilis daarom x rubens, terwijl ze fragilis decipiens de echte fragilis wanen. Opnieuw 
op basis van nomendatarische regels zegt Meikle, dat, zelfs al is fragilis fragilis een kruising 
tussen a/ba enfragilis decipiens (wat hij niet gelooft), die kruising dan S. xfragilis zou moeten 
heten en S. fragilis decipiens zou dan S. decipiens moeten heten. De argumenten om aan te 
nemen datfragilisfragilis een kruising is worden enerzijds gestaafd door het talrijk voorkomen 
van steriele exemplaren, anderzijds tegengesproken door de grove bladrand, de relatief lange 
katjes en het voorkomen van rode worteluitlopers in het water, een kenmerk van alle vier 
Meikle's .fragi/is-segregaten. S. a/ba heeft witte uitlopers. Meikle' s argumentatie is én 



nom nclatoris h n ta. onomi h en zo concr et dat ~IJ 

linstens é 'n boom onnig ex mpla r aandeS helde, op h t schor biJ de otell r Hingene), 
is ons inziens een perfe l S fragilis fr gilis , als e lEIKJ..E ( 19 4) ·olgen 

STR YKERS ( 1966) be hrijft een S. Jragilis "Frans geel' ' als grien soort oor Oost-Vl and r n. 
Ook RULK.E ·s ( 19 7) bevestigt d t "Frans g I' ' een S. fragilis is. De beschrij ing "gele 
twijg n, di naar de top rood \ ord n" en d \enneldin d t dit taxon S. a/ba ''ar. vitel/in 
v r ·in

0
, omwill an zijn betere k ali it, openen een zove lst discussi naar d war 

identit it ' n onze huidige ··g Ie wijmen" a n d eh lde. Om de ·erwa.rrin nog gro r te 
mak n erm I t EWSHOt.: IE (199-) ook nog eenS. purpurea "Franz geel'', zond r d u bij 

hter Belgit: t ermeld n of een bes brijving t gc\en en ~ t d ' tional Willo ,.s 
Colt tion van h t IACR-Long Ashton Res arch t tion een "Fransgeel Rood", rmoed lijk 
afkomstig " n erland, want gele erd door rnijnhe r Tui zin , die als S. a/ba itellm x S. 
fr i/is (= S. x n1bens basfordi na fornu s nguinea) g etennine rd is. Ook in de 
wi lg ncollectie an Harry J. an de lau, Ha g' inde I • 2771 Le Boskoop, Holland komt een S. 
x mb.ms "Frans geel" oor. 

Sa/L-c x fruticosa Doell 

Deze kruising tussen S. iminalis en S. aurita wordt door MEIKLE ( 1984} Is een courante 
w:jm nsoort voor Groot-Brittannië genoemd. Dit taxon heeft in elk ge al grote gelijkeniss n 
met onze Schelde-"KattekleUers", waarvoor e tot nader order echter nog naar de bespreking 
onder S. x dasyclados erwijzen. 

Sa/L-c x holosericea Willd. 

1EIKLE (1984) acht dit taxon mogelijks de oudste en correcte naam voor S. x sericans (S. 
caprea x iminalis}, maar handhaaft ondanks dat toch de benaming S. x sericans. eel 
continentale auteurs gebruiken de benaming oor de kruising cinerea x viminalis. Wij volgen de 
naamgeving die MEIKLE ( 1984} gebruikt en erwijzen voor deze kruising naarS. x smithiana. 

Salix incana Schrank: cf. Salix elaeagnos Scop. 

Salix x mollissima Sm. 

Van dit taxon (Katwilg x Arnandelwilg) bestaan twee als ariëteiten onderscheiden taxa, nl. var 
tmdulata en var. hippophaeifolia, afhankelijk an welke ouder het pollen levert. RECHINGER 
(1992) constateert dat vermoedelijk alleen subsp. triandra (= viridis, = concolor) kruist met S. 
viminalis, de subsp. discolor niet. Du MORTIER (1862) vermeldt als eersteS. x mollissima voor 
België. In de summiere verspreidingsgegevens verwijst hij naar een aantal grote rivieren: "ad 
ripas Vesae, Mosae (Dossin), Rhenl". Daarnaast ermeldt hij "Sali.x hippophaef olia" met als 
verspreiding: "ad ripas Scaldis, Sennae, Mosae (Wesmael), Rheni (Wirtg)". Dit is de eerste 
Schelde-melding. Verder vermeldt hij eveneens Salix undulata, waarbij echter geen Schelde 
genoemd wordt.WESMAEL (1865) vermeldt S. hippophaejolia van "oseraies. Elleweyt, environs 
de Gand (Scheidweiler); Liège (Morren)". Als belangrijke opmerking vermeldt hij alle 



mogelij ke tussenvormen tussen beide ouders, wat het onderscheiden van de zuivere undu!ata's 
of hippophaeifolia's ongetwijfeld kan bemoeilijken. WESMAEL (1895) vermeldt S,· x mo!lissima 
var. hippophaeifolia als een tamelijk frequent in Vilanderen aangetroffen wij mentaxon. 
Behalve Du Mortiers melding verwijst ook nog een herbariumexemplaar van Heusden, uit de 
vorige eeuw, naar S. x mollissima aan de Schelde. Een tweede herbariumexemplaar (Robbrecht 
herbarium GENT en Soc. Echange PL. Vasc. Bull. 21 no 10074) werd door Lambinion & Van 
Buggenhout niet weerhouden als dusdanig, maar werd tot S. x dasyc!ados gerekend. Op basis 
van het talrij ke voorkomen van beide ouders en de vlotte kruisbaarheid van de meeste wilgen 
moet het toch niet onwaarschijnlijk geacht worden dat dit taxon lang over het hoofd gezien is 
aan de Schelde. Een mogelijke bevestiging hiervan volgde in juni 1997 toen Paul Van den 
Bremt ons attent maakte op een popuiatietje Sali.x x mo!lissima var. hippophaeifolia te 
Vlassenbroek op de Scheldedijk. Bij gericht zoeken van dit taxon vonden wij eveneens een 
vermoedelij ke Salix x mol!issima, echter de variëteit undu!ata, een taxon dat qua uiterlijk dicht 
bij Salix triandra staat (herbarium GENT, Vanallemeersch 181, 182, 183 en 184). Intensiever 
herbekij ken van het materiaal dat vroeger allemaal gelumpt werd tot S. triandra bleek nu 
duidel ijk te maken dat het merendeel van die planten vermoedelijk tot S. x mollissima var. 
undulata moeten gerekend worden (cf. herbarium GENT, Vanallemeersch 190). Dit is niet zo 
verwonderlijk want MEIKLE (1984) vermeldt het taxon als een waardevolle wijmensoort. Er 
blij ven een aantal taxonomische problemen. De afvallende stipuien zijn noch overeenstemmend 
met S. triandra, noch met S. x mo!lissima als we MEIKLE (1984) volgen. Dezelfde auteur 
vermeldt echter in een vroegere publicatie (MEIKLE 1975) wel degelij k de mogelij kheid van 
afvallende stipuien ("rather persistent stipules"). De aanvankelijk behaarde bladeren en de zeer 
vaak aanwezige smalle steelblaadjes zijn sterke S. x mo!lisima -aanwijzingen .. Uit het iso
enzymenonderzoek van diverse exemplaren van Sa!ix x mo!lissima aan de Notelaar (herbarium 
GENT, Vanallemeersch 204, 205, 206, het Schor aan de Durmemonding en het 
Staatsnatuumeservaat Schorren van de Durme, was er geen variatie in iso-enzymen aanwezig 
(TRIEST, monde!. geg.), wat een donale verbreiding-indicatie kan zij n. Er werden tot nog toe 
alleen vrouwelijke exemplaren aangetroffen wat eveneens een indicatie in die richting is. Tot 
nog toe troffen wij geen S. x mollissima var hipp ophaeifolia meer aan. CAMUS (1906) geeft een 
zeer uitvoerige beschrij ving van de hybridenzwerm S. x mo!lissima. Het Scheldemateriaal lijkt 
best op zijn beschrij vingen van S. x mo!lissima var undulata f orma stipel!ata, met de 2 smalle, 
relatief persistente steelblaadjes als kenmerk. Dit taxon komt blijkbaar ook elders in Vlaanderen 
nog voor. Wij troffen het ook aan in de IJzervallei te Elzendarnme, Stavele (cf. Zwaenepoel 
580, herbarium GENT). 

Aan de Schelde wordt S. x mollissima var. undulata met de benaming "Lerenband" aangeduid. 
Bij DURINCK & BOOGAERTS (1988) luidt dat ''Leerbald". Dialectbenamingen met "leer", zoals 
de Weertse "Lederband" worden ook in Nederland aangetroffen ("leerteen") en wijzen volgens 
TUINZING (1978) op het sterke karakter. Rulkens (1987) determineert de Nederlandse "Band" 
en "Leerteen" echter als S. fragilis. In Zwitserland wordt de naam ''Lederwied" voor Schietwilg 
gebruikt (HILF 1949). DEMETTER (1969) vermeldt "Leerband" eveneens van Zingem aan de 
Bovenschelde. 

Sa!ix x multinervis Doell 

De kruising van Grauwe en Geoorde wilg komt voor op de dijken van Schelde en Durme (cf. 
herbarium GENT, Vanallemeersch 191), maar het is onduidelijk of ze even abundant, 
zeldzamer of algemener is dan de Grauwe wilg. De logica doet veronderstellen dat ze relatief 
zeldzaam is, aangezien één van beide ouders, namelijk de Geoorde wilg, ontbreekt. Op het 
schor zijn zowel Salix x multinervis als Sa/he cinerea uitzonderlijk. Deze wilgen werden niet 
gebruikt in de wijmencultuur. 

Salix myrsinifolia Salisb. 



0 i10RTIER (1862) vermddt S. nigricans ( ynonicm voorS m~rsinifoli ) I wijmensoort 
voor Vlaander n: "in s liccti A ndri e ( u chc! . Limburgii s pt. ( mbr de), Br bantia 
( m el)". W . 1 EL (I 65) bel.Jjkt de ~>indpl t n an Ou lartier ritisch en duidt het 
e. mpla r , r ZIJn naam a hter sta t a n al c: n e. o na nplant. sam n m t n ~r e. aten. in 
en bos nabij een boomk\ ckerij . fg andt! op d z inding hrapt hij d soort als inh ems. 

maar hij be stiot wel de a nplant ervan. l IKLE 1984) c.:rmt!ldt de soort ni t Is b s et
" illow n z gt zd s c. pli 1d dat z ge n nutsfun ti h ft, dit in t nstellin tot HILF (1949) 
n HES. IER 1949 1c d soort wel d el ijk als wijmen oort · rmelden. 

S ltt nigric '11 mith. f lisb. 

S li.T oliv caa Thuil.: f. S. . jorb " Smith 

ILT pttmandr L. 

De Lauri rwil
0 

k o,:am uit dit on erzoek n r ·oor als enkel gek nd I n s de Schelde van één 
herbariume. emplaar I ngs d Oud S held t Bomem Op basi vo:&n V n Rompaey & 
Del osalle (1979) blijkt d soort ht r niet zo z ldzaam aan de Bo ·ensch ld . Wij namen de 
soort er bij oo be ld '" ar a n een oud h ldt!-arm in d buurt \Jn Doornik Als 
" ÎJmcultuursoort ' ordt d soort nergens erm td. Ze is wel sinds lang bekend. De Servais 
( 1790 'erm ldt ze reed als " yfmannige \ il of Lauri rbl Î0 rui · nd Wilg". 

S ft: pt!tiolaris. cf Salix petiol ris x cordata 

Softy p.uiolaris x cord I 

HEsMER ( 19-l9) erm ldt d "Amerikaner ide" als een min r courant soort in de Duits 
wijm nteelt. Ze Ie ert \1 el de best twijgen ma r zou v tb arder zijn oor ziekten .. De "Ameri
kaanse ilg" deed pas rond de eeuwwissetin zijn intrede in Duitsland (HESMER 19 9). 
Ot'-IELAR & MEUSEL (1979) erhalen dat de zeer suc es olie wilgesaort niet uitgevoerd mocht 
worden uit Amerika, maar dat een Europe s mandemaker zich een korf vlocht an Salix x 
americana en zo toch wist deze Wilg naar Europa te brengen, waar hij de wissen stekte. 
RULKE 'S (1987) preciseert dat het Ernst Hoedt uit Tirschtiegel was die zijn manden uit Ohio 
meesmokkelde rond 1880. WESMAEL (1866) ermeldt dez wilg reeds als aangeplant in België 
in boomkwekerijen en wijmenculturen, eel vroeger dus dan het wijd erspreide verhaal van de 
Duitse mandemaker. Hij krijgt deze plant echter oorgeschoteld an Scheidweiler, onder de 
naam S. doniana Smith. Deze staat voor de kruising tussen S. repens en S. purpurea MEIKLE 
(1984) lijkt niet helemaal o ertuigd an deze determinatie, maar doet g en ander 
oorstei.VER..\IIEULEN (1973) ermeldt dat de benaming "Duitse rode" overeenstemt met de 

Amerikaanse ' ilg (S. x americana = Salix petiolaris x Sali.x cordata). 0 er de precieze 
determinatie van deze wilg rijzen blijkbaar ook h el ' at twijfels. BOOM (1975) vermeldt S. 
rigida cv. Purpurascens, RECHINGER ( 1975) vermeldt S. cordata (syn. S. rigida), NElJMANN 
(1981) S. cordata. NEU tANN stelt: die mannelijke Pflanze seit etwa in 1880 in M-Europa 
kultiviert . .. . Diese in den Kulturen als S. americana bekannte Weide stimmt, wie der Vergleich 
mit nordamerikanischen Belegen erkennen liess, mil S. cordata volkommen überein. Die 
angabe in den Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 1920, wonach S. americana fur S. petiolaris (mit 
geringer Einmischung von S. cordata) gehalten wurde trifft nich zu. REHDER (1974) vermeldt 
S. cordata niet als basket-willow, wel Salix petiolaris. RULKE S (1987) vermeldt als 
"Amerikaantjes" Sa/i;'C eriocephala "Americana", olgens hem een synoniem voor S. cordata. 
NEWSHOLME (1992) meent dat het de hybride is zoals hier aangegeven is in de titel. Alleen 
mannelijke exemplaren worden gekweekt. Ook hier kan waarschijnlijk alleen genetisch 
onderzoek meer klaarheid in de zaak brengen, zeker als men weet dat er talrijke kruisingen met 
het taxon in Europa uitgevoerd zijn, tot en met zesvoudige bastaarden. Naar verluid zouden de 
morfologische verschillen tussen de diverse kruisingen zeer gering zijn. Devos heeft in zijn 
Salicetum te Eksaarde een viervoudige bastaard staan. De "Duitse rooie" hadden een 



uitstekende kwaliteit en vervingen daardoor aan de Schelde vermoedelijk volledig de "Oude 
rooie" (cf. Salix x rubens). VERLONJE ET AL. (1972) zaaien verwarring door de benaming 
"Duitse rode" als synoniem voor "Kletters" te gebruiken. DEMETTER (1969) vermeldt eveneens 
'Duitse rooie' van Zingem aan de Bovenschelde. Momenteel is er minstens nog één perceeltje 
aan de Schelde, narnelijk te Branst waar nog enkele tientallen "Duitse rooie" gekweekt worden 
(herbarium Gent, Vanallemeersch 178, 179 en 209). In Eksaarde, Vrasene en Beveren komen 
nog verscheidene hectaren "Amerikaantjes" voor, waarvan de meerderheid niet meer gebruikt 
wordt, maar jaarlijks geklepeld voor de jacht. STRYCKERS (1966) vermeldt voor de jaren '60 
nog Amenkaantjes (Duitse rode) voor Vrasene-Beveren (ca 20 ha), Basel-Kruibeke-Temse (ca 
30 ha), Eksaarde-Moerbeke (ca 30 ha), Hamme-Moerzeke (ca 10 ha), evenals kleine 
oppervlaktes in de regio's Leeuwergem en Eine. 

Salix pruinosa Wimm.: cf. S. acutifolia Willd 

Salix purpurea L. 

De Poederlé (1779) vermeldt een "Osier-nain, en Latin Salix hwnilis, ... , en Anglois Yellow 
dwarf willow" met volgende beschrijving: "c'est peut-être Ie Cat hondt des Vanniers flarnends; 
i! est aaussi une sorte d'Osier que !'on trouve à la campagne, ou i! vient sans culture i! a la tige 
rougeätre & est si flexible & les fibres sant si fortes qu' on en fait des liens aussi fermes que 
ceux que !'on feroit avec une ficelle, les jardiniers & les vignerons, qui ernployent assez 
indistinctément toutes les espeê:es d'Osier, pourvû qu'i ls ployent sans se rornpre, savent 
cependant donner la préférence à cel ui-ei. Deze beschrijving slaat hoogstwaarschijnlijk reeds op 
een Salix purpurea. De "Cat handt" kan misschien wel "kathout" zijn, een benaming die ook 
voor andere taxa gebruikt werd (cf. Salix x rubens, fragilis, ... ). De Servais (1790) vermeldt 
Salix purpurea als "Mandernaakers Wilg", maar geeft als groeiplaats de "middelste delen van 
Europa" op. Dit zou er kunnen op wijzen dat de soort bij ons toen nog niet in gebruik was voor 

. wijrnencultuur. Het is echter waarschijnlijker dat het om gebrekkige verspreidingsgegevens 
gaat, wat af te leiden valt uit de verspreiding van andere soorten. CREPIN (1860) vermeldt in elk 
geval ook de Bittere wilg als "Osier", waarmee de link met de wijmencultuur voor België 
gelegd wordt. In latere uitgaves van dezelfde flora luidt de naam "Osier rouge". WESMAEL 
(1860) vermeldt Salix purpurea als één van de 7 soorten die in elke goede wijmenaanplant in 
België thuishoren. De ~oort krijgt de Vlaamse vertaling "Beckwillig" mee. Er worden twee 
variëteiten vermeld, nl. var gracilis en var. helix. De afbeelding van de bladeren is nogal 
afwijkend van de wilde exemplaren, beschreven voor ons land. De Servais (1790) reserveert de 
benaming "Beekwilg" voor de variëteit helix. Ook Du MORTIER (1862) vermeldt S. heh"C. Zijn 
verspreidingsaanduiding "ad ripas fluviorum" is wat verdacht voor een taxon dat bij ons alleen 
als cultuurplant bekend is. GILLEKENS (1871) beveelt S. purpurea aan als een van de vijf beste 
wijrnentaxa. DE LANGHEET AL. (1988) vermelden Salix purpurea subsp. lambertiana als "Rode 
bindwilg" in de flora van België. Dit maakt het vervelend, want daardoor kunnen wilde en 
wijmen-Bittere wilgen niet meer met zekerheid onderscheiden worden. De vermelding van 
subsp. lambertiana als bindwilg is nochtans in twijfel te trekken. SCHIECHTL (1992) noemt 
alleen "Formen der subsp. purpurea eine Gute Flecht- und Bindeweide". Deze ondersoort heeft 
niet de tegenoverstaande bladeren van de bij ons vaakst aangetroffen subsp. lambertiana en is 
daardoor mogelijks makkelijker over het hoofd gezien .. Hn..F (1949) vermeldt de variëteit helix 
ook voor Duitsland met de benaming "Grüne Steinweide". De takkleur zou variëren van geel tot 
purper en ook een lichte berijping zou voorkomen. WRIGHT (1977) vermeldt Bittere wilg als 
één van de drie voornaamste inheemse soorten · die in Engeland gebruikt worden in de 
wij mbostee lt. HEs MER ( 1949) vermeldt hetzelfde voor Duitsland. NEUMANN (1981) en 
NEWSHOLME (1992) geven beschrijvingen .,van een zeer groot aantal cultuurvariëteiten van Salix 
purpurea. 

NOIRFALISE & SOUGNEZ (1961 ) beweren dat deze soort niet voorkomt langs de Beneden
Schelde en Beneden-Nete. Er is echter een herbariumspecimen van het herbarium GENT, met 
de vermelding: ''Heusden, 1859, sur le bord de l'Escaut". Dit is de oudste aanduiding van Salix 



purpurea IJngs de che lde. ondst :m 1985 in dezelfde g m nte op dezelfde Scheldedij· 
(h rbanum BR. Van den Haute 50 ) doet de rJag rijzen of hetzelfde exempt :u of een 
cgctatie e afstamm ling e ntu 1 nog st ds aaow zig is. Tc Vla sen roek w rd enkele jaren 

gel den Cl!n ex. ·mpiJar Biucre wilg g sionJI erd langs dç s~hdde, m.aJr de ·on st \\erd nooit 
be estigd ondanks g richt zock.en. In 1997 had en we h t getuk een viertal e empktren Sa!Lt 
purpurea te vinden. aarvan 3 te Bomem en één t t endorp (cf. Vanall ·meersch 175 en l 6 
(GENT)). Het bleek 1 Ik os om d subsp. lambertuma t ga n, waardoor h •t errnoc ene ·rder 
in de ri hting n wild dan verwilderde e. emplar n ga t. lle vier d popuiatietjes groei en op 
d heldedijJ.. en niet op het s hor. H t nn den ·an wilde purpurea buitendijks langs de 
S helde ' ordt rder geruggesteund door de det nninatie an een binnendijkse wijmen-S. 
purpur te EJ..saard . (cf. Herb. GENT. analle~rsch 197). Dit ta:<on ertoont inderd.1ad 
kenmerken n et:n S. purpure a subsp.purpurea var groei/is. Het zou ome n Franse kloon gaan 
di rond 1930 l Eksaard a ngepl:mt werd De blad ren van dit taxon zijn langer en snul! r 
dan e n subsp. I mbertian en zijn slechts uitzonderlijk (schijnbaar) tegeno rswnd. Lokaal 
werd deze wilg m t de naam" lintj s" of ·•t entjes .. aangeduid. aast de twijgen werd ook de 
schors benut. meer bepaald om sali ylzuur uit te winnen. ln de ational ~ illow Collection van 
h t IACR-Long Ashton Research Station staat "alias G rman Steinweide" enneld naüSt de 
lokal benaming "Leentjes". In de wilgentuin an de Bi sbosch komt e eneens een Sali..t 
purpwea oor met e n er

0 
·ern ant n m, namelijk ''Lintjeshout' ' of ··o k bitt r". Jn het 

Salicetum nabij unspeet ( ederland) staat een ··s. purpurea nr 294. Lintjeshout uit Bomhem, 
België". 

S :c reic/rordtii A. Kemer 

Dit tru on, dat volgens lEfKLE (19 ) veel algemener is dan vennoed, werd door ons nog niet 
expltciet gedetennineerd, omdat beide ouders (Boswilg en Grauwe wilg) eerder op de dijk 
oorkomen dan op het schor. Intermedi ire e emplaren waren echter zo manifest aanwezig dat 

de kruising erg aarschijntijk aa mdant aanwezig moet geacht worden. 

Sa!LT repanda Dumrt. 

Dit duistere taxon dat blijkbaar door Du Monier benoemd erd bes hrij ft dezelfde auteur in DU 
MORTIER (1862) van 'in salicetis ad fl. esdre". De interpretatie van ' sa]icetis" is niet de 
hedendaagse: een salicetum als een wilgenarboreturn, maar uit WESMAEL (1865) vernemen we 
dat er ' osiers" mee bedoeld wordt. In deze wijmeoconte t moeten we dus toch van dit taxon 
gewag maken. De beschrijving luidt • foliis longè lanceolatis repandis supemè glabriusculis 
stipulis squamifonnibus cito deciduis". Het taxon werd echter later niet meer ermeld. De 
aparte status ervan valt dus te betwijfelen. 

Salix rigida: cf. Salix petiolaris x cordata 

Sah'C x n tbens Schrank. 

De afgrenzing van S. x ntbens t.o.v. S alba en S. fragilis is een van de grootste Sa/i.cc
problemen, niet alleen aan de Schelde, maar in geheel Europa. De frequentie van kruisingen 
tussen beide uitersten (a/ba en fragilis) wordt erg verschillend beoordeeld door erschiliende 
auteurs. RECHI GER (1992) ertegenwoordigt de grootste consensus met zijn uitspraak: "Large 
scale hybrid introgression can be assumed forS. a/ba en S. fragilis, known under the name S. x 
ntbens". De tegenovergestelde mening werd recent nog verdedigd door TR.lEST (1996). Voor de 
problematiek erwijzen we ook naar de di~cussie bij S.fragilis. 

DE LANGHEET AL (1988) vermelden Salix x rubens als "Gele bindwilg" in de flora van België. 
VER.MEULEN noemt als synoniem voor Gele wissen ook "Temse wissen", een benaming die wij 
eigenaardig genoeg noch te Temse, noch in de buun hoorden vernoemen. De "gele wijmen" van 
de Schelde worden met MEIKLE (1984) als S. a/ba var vitellina gedetennineerd. De erg geringe 



bladbeharing is echter een bijzonder verrassend kenmerk voor een S. a/ba. Of S. a/ba var 
vitellina inderdaad een S. a/ba is dan wel een S. x rubens is, is vermoedelijk alleen door 
genetisch onderzoek vast te stellen. 

Over de Weertse benaming "Brunetten" blij ven we nogal in het ongewisse wat betreft de 
botanische soort. De uit de benaming af te leiden vermoedelijk bruine takken zouden zowel een 
Amandel wilg- (cf. DE LANGHEET AL. 1988) als een Kraakwilgvariëteit (cf. HILF 1949) kunnen 
doen veronders tellen. Bruggeman (Weert) verklaart echter dat de soort erg goed op "Gele 
wij men" lij kt, wat eenS. x rubens meest waarschijnlijk maakt. 

WES MAEL (1860) vermeldt Salix fragilis variété russelliana als één van de 7 in elke goede 
wijmenaanplant thuishorende "Oseraie"-soorten voor België. S. fragilis krijgt de Vlaamse 
benamingen "Krackwillig" of "Kattenhout" mee; de variëteit russelliana heeft blijkbaar geen 
Vlaamse aanduiding. De benaming "Kattenhout" voor S. fragilis komt ook reeds bij de Servais 
( 1790) voor. De benaming "Kattekop" te Driegoten werd door HOFFMANN (mondelinge 
meded.) eveneens als een vermoedelijke fragilis bestempeld, wat in overeenstemming zou zijn 
met WES MAEL en De Servais. Wij vermoeden echter eerder dat "Kattekop" synoniem staat voor 
"Kattekletters" en naar Sa!L-c x dasyc!ados verwijst, omdat we de naam nergens elders opnieuw 
hoorden, terwij l de "Kattekletters" aan de Schelde zeer populair waren. Du Mortier vermeldt S. 
russeliana van "in palustribus et ripas". In het herbarium BR zitten enkele exemplaren van S. 
fragilis var russelliana, die nu allemaal als S. x rubens gecatalogeerd worden. Eén van de 
belangrijkste determinaties met betrekking tot het probleemrotaxon S. fragilis var russeliana 
volgde op de aanwij zing van een exemplaar "Oude rooie" of "Rooie wij men" te Weert door Jef 
Bruggeman (cf. interviews) (herbarium GENT, Vanallemeersch 177). Waar we voorheen 
vermoedden dat "Oude rooie" een Salix x rubra of Salix purpurea zouden zijn, bleek nu een 
boomvormig verwilderd exemplaar naar voor te komen met kenmerken die zeer dicht 
aanleunden bij Salix fragilis var. russelliana enerzij ds en S. x rubens anderzijds. De 
determinatie gebeurde met MEIKLE (1984). De verschillen tussen beide taxa zijn summier. De al 
dan niet blinkende bladbovenzijde en de al dan niet regelmatige tanden van de bladrand zijn 
doorslaggevend. Beide kenmerken zijn voor interpretatie vatbaar. Ons standpunt luidt, nog 
steeds onder voorbehoud, dat de "oude rooie" S. x n tbens zijn, die echter dezelfde zijn als de in 
de 19de eeuw talrijk vermelde S. fragilis var russeliana. De determinaties in het herbarium BR 
sterken ons in dat vermoeden. Een tweede argument in deze richting is het feit dat WESMAEL 
(1865, 1866) Salix albo-fragilis als een synoniem beschouwt van S.fragilis var. russeliana. Ook 
NEUMANN (1981) beschouwt beide als synoniemen. MElKLES standpunt (1984) is 
genuanceerder en hij onderscheidt wel degelij k beide taxa, maar vermeldt er bij dat de echte S. 
fragilis russeliana zeldzaam is op het vasteland. Afgaande op die determinatie vermoeden we 
nu ook dat dezeS. x rubens, alias vermeende Salix fragilis var. russelliana ook nog buitendijks 
voorkomt. De bevestiging van de determinatie zou in elk geval ook een mooie bevestiging zijn 
van de literatuur die dit taxon als een zeer belangrijk wijmentaxon voor de 19de eeuw opgeeft. 
Het moet echter opgemerkt worden dat behalve dezeS. x ntbens nog zeer veel variatie aanwezig 
is in het buitendijkse materiaal van dit taxon (cf. o.a. herbarium GENT, Vanallemeersch 171 , 
173, 174). Spontane kruisingen, terugkruisingen en andere verwilderde cultuurvariëteiten 
kunnen zeker niet worden uitgesloten. Interessant is dat diverse S. x mbens-exemplaren als 
boom ook een duidelijk ander habitus aannemen (cf. mooie exemplaren aan de Notelaar te 
Hingene). Salix x mbens is aan de Schelde verder ook nog vertegenwoordigd door èe als boom 
aangeplante S. x ntbens var basfordiana. 

Te Eksaarde· wordt heden ten dage nog een andere al dan niet vermeende Salix fragilis als 
bindwilg gekweekt. (cf. ook DURINCK& BOOGAERTS 1988), die volgens ons eenS. x mbens is 
(herbarium GENT, Vanallemeersch 198). Het gaat meer bepaald om "S. fragilis Belgisch rood 
stam 56''. Dit zou een Nederlandse selectie zijn (Wageningen) van kort voor de tweede 
wereldoorlog. Het taxon werd voor het eerst in 1960 in België aangeplant en dan nog uitsluitend 
teEksaarde bij Devos en is dus voor de Schelde niet echt relevant (mondel. meded. Devos). In 
de taxonomische discussie is het evenwel interessant te weten dat dit taxon gedetermineerd met 



[,.c x rubra Huds. 

D ervais ( 179 ) erm 1 t r eds lt. r11bra en v rwijst ook r s n r h 
' ijmensoort met d derl ndse ben ming 'Rood \' ym". D 

st an o ·er d d temrun ti . ES. 1.\EL 1 60, 1 95) I t S h.r rubr 
soort n die in elk goe e "ijm naanplant in B lgi · zou en ten thuishoren. S robr sta t 
voor de kruising an . purpurtta m t S vmzin lis nis du S)noniem ·oor S :c robr . Ze krij.:ot 
d Vlaamse benamingen "R wymen" en "Grond wym n" mee. Ze wordt als een zeldzame 
pi nt bestempeld. ES IAEL ( 1 65) vermeldt ze ooral an de aas. Uit de a nduiding "Grond 

m n" moeten ~ elli ht afleiden dat de "Osier rou e" of " Sa!Lt vulgoris robens" of de 
"Roode wymen" an DE POEDERU ( 1779) ook al op S x ntbra sloeg en d armee de oudst 
bekende erm lding is. Du lORTIER (1862) verm ldt de pi nt an ri ieroe ·ers in de Ardennen. 
Aan de Schelde is de plant slechts bekend v n 2 h rbario emplaren uit de orige eeuw .. 
0 erigens is de ondst an eel Salix x ntbra buitendijlo.:s eerder on aars hijnlijk, aangezien het 
caxon uitsluitend binnendijks zou gekwe kt zijn en oo d ouder S. purpurza behoorlijk 
zeldzaam is. Ven ijzen we tenslotte ook nog naar de bespreking an de nau~ verwante S x 
forbyana. 

Salix ru.sselliana 

LEJEUNE (1811) erm ldt Salix ntSselliana als knotwilg. WES 1AEL (1860) ermeldt Salix 
fragilis variété ntSselliana als één van de 7 in elke goede wijmenaanplant thuis orende 
"Oseraie"-soorten voor België. HILF (1949) erm ldt een S. x ru.sselliana, die e hter op een 
kruising an S. a/ba x S. fragilis zou slaan. MEIKLE (1984) ermeldt bronnen die duidelijk 
maken dat de variëteit reeds bekend ' as óór 1800 en meent dat h t hier wel degelijk om een 
Salix fragilis gaat. Op het continent zou de ariëteit echter zeldzaam zijn en hopeloos envard 
metS. x ntbens.Voor het voorkomen aan de Schelde venvijzen we dan ook naar dit taxon. 

Salix x serieons Tausch ex A. Kern 

De "Saule de Smith" wordt door WES, IAEL (1885) vermeld als een wijmensoort voor België. Er 
wordt de kruising S. viminalis x S. eaprea mee bedoeld en dus S. x serieons en niet S. x 
smithiana zoals men verkeerdelijk zou kunnen aannemen. Het is vooralsnog onduidelijk of dit 
taxon in België als wijmensoort aangeplant werd. Langs de Schelde is het in ieder geval geen 
algemeen ding. als het al voorkomt. Op een excursie in september 1997 werd een vermeend 
exemplaar (Hingene, binnendij ks) druk bediscussieerd, maar uiteindelijk niet met zekerheid 
gedetermineerd, bij gebrek aan materiaal. In het voorjaar moet dit exemplaar opnieuw bekeken 
worden. Als dit taxon toch mocht aangetroffen worden, dan bestaat blijkbaar ook de kans dat 
het om een spontane kruising gaat (MEIKLE 1984). Het is interessant te vermelden dat langs de 



U zer te Elzendamme een exemplaar van dit taxon aangetroffen werd, tesamen met andere 
typische wijmenteelttaxa , waaronder S. mollissima var undulata en sterk variabele S. viminalis 
(c f. herbarium GENT, Zwaenepoel 579, 508). 

Salix x smithiana Willd. 

Du MORTIER (1862) vermeldt S. smithiana (Kat- x Grauwe wilg) met als milieu-aanduiding 
"ad ripas fossarum passim". WESMAEL (1865) maakt de opmerking dat afhankelijk van welke 
ouder het pollen levert, de nakomelingen aanzienlijk morfologisch verschillen, die aanleiding 
gaven aan het onderscheiden van enerzijds S. smithiana, anderzijds S. seringeana. Beide soorten 
werden druk gebruikt. De nakomeling met vooral vimina/is-kenmerken werd echter eerder als 
wijm behandeld, de andere eerder geknot, omwille· van zijn kortere takken. WESMAEL (1895) 
vermeldt de "Saule de Seringe, S. viminalis x S. cinerea), dus de huidige S. x smithiana als een 
vaak aangetroffen wijmensoort in België. Robbrecht vermeldt in een nota bij een 
herbariumexemplaar van Salix x dasyclados in het herbarium GENT (daar gedetermineerd als S. 
x mollissima), dat de kruising S. x holosericea (= S. cinerea x viminalis, synoniem voor S. x 
smithiana) eveneens zeer algemeen is langs de Schelde. Dit taxon werd echter door ons nog niet 
opnieuw in het veld aangetroffen in het studiegebied. 

Sa/i;r x stipuiaris Sm. 

LEJEUt E & COURTOIS (1836) vermelden een Sa!L'C stipuiaris Smith die "in viminalibus" 
aangetroffen werd, wat vermoedelijk op wijmbossen slaat. Du MORTIER (1862) vernoemt de 
soort van o.a. Vlaanderen, Holland en Zeeland, en, voor ons niet zonder belang, ook van 
Doornik, waarbij we uiteraard onmiddelijk aan de Schelde denken. WESMAEL (1865) verwijst 
naar Du Mortier en uit een kritische noot. Hij vraagt zich af of er geen speciale viminalis-vorm 
zou bedoeld zijn. DE WILDEMAN & DURAND (1899) vermelden de soort in een lijst van 
gecultiveerde, geplante of verwilderde soorten zonder enige commentaar. In de recentere 
Belgische wilgenliteratuur wordt de benaming niet meer aangetroffen. In het herbarium BR zit 
een exemplaar uit Maldegem dat op 8 augustus 1955 ingezameld werd door A. Neumann en 
een exemplaar uit een wegberm te Hofstade, ingezameld door R. Wilczek op 24 september 
1955. Geen van beide exemplaren geeft ook maar enige aanduiding over eventuele 
wijmbosherkomst. Neumann, de Oostenrijkse wilgenspecialist van weleer vermeldt eigenaardig 
genoeg Vlaanderen niet in zijn werk van 1981, terwijl hij wel herbariummateriaal in het herb 
BR deponeerde. Hij geeft wel de nuttige aanduiding dat dit taxon een kruising is, waarbij S. 
viminalis als enige ouder vermeldt wordt. Bladlengte , beharing van de twijgen, gave bladrand, 
striae op het hout zijn allemaal kenmerken die ook met onze S. x dasyclados overeenstemmen. 
Er moet nog eens extra nagegaan worden of dit taxon niets kan oplossen in verband met de S. 
dasyclados-twijfels . Het opnieuw bekijken van het herbariummateriaal lijkt daarbij 
noodzakelijk. Ook de beschrijving van NEWSHOLME (1992) roept gelijkenissen op onze 
voorlopig als S. x dasyclados bestempelde exemplaren. De Flora europaea (TUTIN et al. 1964) 
vermeldt het taxon eveneens en geeft een sleutel om S. x calodendron, S. x dasyclados en S. x 
stipuiaris te onderscheiden. De kenmerken zijn echter zo summier en de opgegeven bladlengte 
bijvoorbeeld al manifest verkeerd dat er niets uit af te leiden valt. Interessant is wel dat er 
gesuggereerd wordt dat S. x stipuiaris wel eens S. viminalis x S. atrocinerea zou kunnen zijn. 
Over de interne variatie die we bij de "Schelde-Duitse dotten" aantreffen wordt ock hier geen 
verdere duidelijkheid. geschapen. Er wordt verder verwezen naar MEIKLE (1952) voor enige 
opheldering tussen de drie moeilijke taxa. Daar vinden we een uitgebreide bronnenstudie, waar 
voor S. x stipuiaris de kruising tussen S. vinminalis en caprea gesuggereerd wordt (Nll-SSON 
1928). Het lijkt ons in het kader van verder onderzoek nuttig de belangrijkste kenmerken vanS. 
dasyclados en S. x stipuiaris , zoals vermeld in MEIKLE (1952) naast elkaar te zetten (tabel in 
bijlage). 

Salix triandra L. 



Het probleem met Amandelwil 0 a n d Sch lde tot nog toe s d enorme ari ti in 
bl:ld orm, gaande an typische ormen tot erg op Kraakwilg lijkend ormen. Tot nog toe werd 
alles gelumpt tot rria11dra s.l. (cf. o.a. Hoffmann 5029, h rb:uium GENT). Ook het controleren 
of de ariëteiten discolor en concolor nan de Sch lde oorkomen blijft een an de eerste te 
controleren zaken. Het wordt e hter mom nteel erg waarschijnlij geacht dat de meest courante 
"S. triandra" an de Schelde, die een wat atypisch I ng smal blad h eft, af all nde stipulen, 
langwerpige, smalle auriculae en behaarde eerste blaadjes tot S. x mollissima var zmdulata moet 
gerekend worden ( cf. Herbariummat riaal GENT, Vana lemeersch 190, 204, 205, 206, 
Hoffmann 50_9). De typische S. triandra met korte, brede bladeren zijn relatief zeldzaam aan 
de Schelde en zijn misschien eerder echte wilde planten (cf. herbarium GEIT, analleme rs h 
207), terwijl de meer atypische, op S. x mollissima ar undulata lijkende exemplaren wellicht 
e rder erwilderde wijmene emplaren of egetatieve klonen ervan zijn. 

In Eksaarde ' orden momenteel nog erschiliende ariëteiten an S. rriandra als wijmen 
gekweekt (var. "Noire de Villaine", var "Noire de Touraine", cf. herbarium GENT, 

anallemeersch 199). Ze zijn echter uitsluitend door Devos te Elrsaarde geïmporteerd en 
gekweekt en zijn dus niet relevant voor het studiegebied. Er dient opgemerkt dat aan de 
Notelaar (Hingene) één exemplaar van een Amandel\ ilg aangetroffen werd met behoorlijk 
donkerbruine takken, die wel wat gelijkenis met deze "Noir-tria11dra's" ertoonde. Is ook dit 
misschien een erwijzing naar een verwilderd wijmentaxon? 

Salix tubereufata Dmrt 

Du MORTIER (1862) beschrijft een Sa/L"C tubereufata Dmrt als een zeldzaam taxon, aangetroffen 
aan de Schelde bij Doornik ("ad ripas Scatdis prope Tomacum. rara") en ermoedt een kruising 
("an hybrida proles?"). Dit duistere taxon werd overigens nergens meer aangetroffen. 



Salix viminalis L. 

De Poederlé ( 1779) vermeldt een "Osier brun, les vaniers I · donnent Ie nam Flamand de 
Weysdave, bryne Wynen, & Rensche Wymen". De wetenschappelijke naam: "Salix foliis 
angustissimis & longissimis crispis, sublus albicantibus" en zijn eigen verdere beschrijving 
doen sterk vermoeden dat hij Salix viminalis bedoelt. De Servais ( 1790) spreekt van "Teenwilg, 
Korf-wilg en wym" voor S. viminalis, waarmee eveneens duidelijk naar het wijmengebruik 
verwezen wordt. LEJEUNE (1811) vermeldt deze wilg als "Osier vert'', benaming die verwijst 
naar de wijmencultuur. KICKX (1812) spreekt van "Korfwillig, geele wym of Osier jaune". DE 
ST. MOULIN (1827) vermeldt "Bind Wilg" en schetst uitvoerig (in het Latijn) de diverse 
gebruiksmogelijkheden van de wissen. CREPIN (1860) vermeldt de Katwilg als "Saule des 
vanniers". In latere uitgaves van dezelfde flora luidt de naam "Saule des vanniers" of "Osier 
blanc" . WESMAEL (1860) vermeldt Salix viminalis als één van de 7 in elke goede 
wijmenaanplant thuishorende taxa voor België. S. viminalis wordt er "Korfwillig" of "bleek 
groene bind willig" genoemd. In 1895 noemt dezelfde auteur Katwilg als de meest 
voorkomende wijmbossoort, vooral geschikt voor het grove mandenwerk. GILLEKENS (1871) 
beveelt de soort eveneens aan als een van de vijf beste wijmentaxa. DAMSEAUX (1883) 
vernoemt Katwilg als een van de zes beste wijmensoorten. Hij vermedldt de zoveelste variant 
op de benaming wiedauw, namelijk "Veda". MASSART (1907, 1910) vermeldt expliciet het 
aanplanten van Katwilg in de alluviale polders. NOIRFALISE & SOUGNEZ (1961) melden dat de 
buitendijkse wilgenbossen langs de Beneden-Schelde en Nete naast Salix triandra vooral uit 
Salix viminalis bestaat. VERMEULEN (1973) vermeldt Groene of Gele wiedauw. Het is niet 
duidelijk of hij zich tot West-Vlaanderen beperkt, dan wel over gans Vlaanderen spreekt. Devos 
vermeldt eveneens "Gele en Groene wiedauw" te Eksaarde, Beveren en Vrasene. DE LANGHE 
ET AL. (1988) vermelden Katwilg als "Witte of Groene bindwilg" in de flora van België. 

DEWULF (1979) citeert een mandenmaker uit Bazel die "Wiedauw" vermeldt als één van de vier 
soorten wijmen uit het Waasland langs de Schelde. De andere soorten zijn "Lerenband", 
"Grauwe" of "Bruine" en "Rode". DEMETIER (1969) vermeldt "Wideni" of "Widui" van 
Zingem aan de Bovenschelde. Vermoedelijk zijn dit eveneens "Wiedàuws" . Veryser 
(monde!. med.) spreekt van één, hoogstens twee soorten "Wiedauw" te Boezinge (West
Vlaanderen). De beschrijving doet een Katwilgvariëteit met gele takken vermoeden. Declerck 
(mondelinge mededeling) vermeldt alleen "Wiedauw" (Katwilg) als bindwilg voor de 
Meetkerkse moeren (West-Vlaanderen). Hoewel de benaming "Wiedauw" in veruit de meeste 
gevallen op Katwilg blijkt te slaan blijkt dit toch niet steeds zo. De term "wiedauw" met talrijke 
spellingsvarianten stammend uit het Middelnederlands (cf. o.a. ANONIEM 1882-1993, DE Bo 
1873, VAN VEEN & VAN DER Sus 1989) wordt zowel als synoniem gebruikt voor wijmbos als 
om de meest typische wijmbos-wilgesoort, Katwilg (Salix viminalis) aan te duiden. Eerder 
uitzonderlijk wordt de term trouwens ook voor Amandelwilg (Sah" triandra) gebruikt of voor 
vermoedelijk nog andere wilgensoorten. DE Bo (1873) vermeldt bijvoorbeeld "roode, witte, 
gele wiedouw", ANONIEM (1892-1993) "Groene-, Zwarte- en Rode wiedauw". Wat we als 
botanische soort(en) moeten veronderstellen bij "Zwarte wiedauw" is evenmin erg duidelijk. 
VAN DE VYVERE (1837) vermeldt een variëteit van Katwilg met zwarte schors. Hll._f (1949) en 
HEsMER (1949) vermelden o.a. Negerweide (S. nigricans Smith), Schwarze Weide (S. triandra 
var. fusca), Schwarzer Greveling (S. triandra var. fusca), Saule noir (S. daphnoides) en 
"Schwarze korbweide" (Salix acutifolia). S. daphnoides is voor zover bekend nooit-in België als 
bindwilg gebruikt. S. nigricans wordt eenmaal als bindwilg gesignaleerd door Du MORTIER 
(1862). LiNDEMANS (1952) vermeldt "widdauw" in de betekenis van wijmbos: "Dat niement 
zijn p~erden, coyen enz. en late gaen, weder die beheert (met herder) ofte onbeheert zijn, inden 
wyntere noch inden zomer ... in de widdauw, noch in busschen van taillehout, het en zij drie jaer 
of meer oudt." Costuimen van het Brugse Vrije (1511). Declerck (mond. med.) noemt het 
perceel met Wiedauw "Wiedauwbus" (Katwilgbos). DE Bo (1873) vermeldt "wiedouwerij", 
"wiedouwvloge" en "wiedouwland". 



\ RIGIIT 1977 ermcldt Katwil ( zli vimin /i ) al één n d dri voorn amste inh ms 
oort n di tn ngcland gebruikt v.ord •n in de wijmbost lt. HES IER ( 1 49) vermeldt h tzel~ e 

·oor DuitslJnd 

n ijmen. 

n de cheld I nog g n :ui ti astgesteld., buiten ' 
bred re en 11 at smallere bi ren. 0 vi r vari leiten die Utl de int rvie s naar voor cwamen 
v.er n ermeedelijk n htan ook buit n ij · a n plant en zijn du quasi zek r oo 
verwild rd. it d on n v.e si hts "Fr nse" n 'Ge one wie auw" als 
benarrun

0
en note n. urinck Boo rts ( 19 ) ermd n en derd v:uieteit, nJJnelij d 

"Bruine ' i auw''. \ e blij en dus voorlopig nog in h t on e iss voor een ierde benaming. 
D koppelin0 ·an d n men a n on r t exempt ren is no h I nual ' r · oor koms ig 
on erzoek. Het is erg w ars hijoliJk d t d 11\ ijd crbr i S. vimin hs var angrtJttssima OU0 

erwa ht word n, a ngezien die bel ngrijke wijmen ultuurv:ui t iten \ert genwoordigt 
Binnendijks worden er nauwelijks nog g ulti eerd atwil n a ngetroffen. Hoogst ns 
ston en er enkele solitaire e emplar n tuss n ge ulti e rde Duitse dot-plant n. TeEksaarde en 
Zeven k n worden drie ariét iten S vtmin lis gekwe kt Het gaat e hter om modem 
buitenlandse cultuurvariëteiten (UI , Orm en R pp) die recent g "lmrodu eerd werden als 
"energie"- of "biomassa'\ ilg oor El trabel ( f. Herb. GENT, Van llemeersch ....... en ... ). 
Deze taxa hebben geen rel antie oor het studiegebied. Aan d Uzer erden erg sm.:llbl:1dige 
Kat\ ilgen a:mgetroffen tussen nd re t)pis he wijmem il en, ' at een aanwijzing is voor het 
v.)()rkomen an ar. angrtJtissima. 

E~ IEULE (1973) erm ldt ook "Rijnse wissen" te Ploegsteert. Dit zijn geen wilgen maar 
Liguster! 

Samenvattend kunnen we dus ermeedelijk rrunstens 25 taxa onderscheiden die in de negentien
de eeuw in België gebruikt ' erden als wijmensoort. nl. S. acutifolia, S. a/ba. S. a/ba var. 
vitellina ("breed blad, smal blad, rode top. gele top), S. x americana, S. x dasyc/ados ("Ge •·ont 
kt etters, Kallekletters "), S. x forbyana, S. fragilis, S. mollissima var hippophaeifolia, S. 
mollissima var zmdulata, S. myrsinifolia, S. purpurea var helix, S. x rubens "oude rooie", S. x 
ntbra, S. x sericans, S. x smithiana, S. x stipularis, S. trialldra en S. viminalis ("Gewone 
wiedauw, Franse wiedauw, Bmine wiedauw, ? wiedauw). 

Verder k.-u nnen we concluderen dat er vermoedelij k rrunstens 37 soorten, kruisingen of 
variëteiten wijmen in België gebruikt zij n in de loop an de negent iende en twintigste eeuw, 
-.: aarvan 36 van het geslacht Sali.'C en eentje van het geslacht LigiiJtrum. Gerangscruk'l naar 
\ etenschappelijke benarrung geeft dat volgend overzicht: LigrtJrrtlln sp ... S. acutifo/ia, S. a/ba, 
S. a/ba var vitellina ("breed blad, smal blad, rode top, gele top"), S. x americana, S. x 
dasyclados ("Gewone klei/ers, Kauek/etters"), S. x forbyana, S. fragilis "Frans geel ", S. x 
mollissima var hippophaeifolia, S. x mollissima var undulata, S. myrsinifolia, S. purpttrea var. 
groeilis "lintjes", S. purpurea var. helix, S. x n tbens "Belgisch rood stam 56", S. x mbens 
"oude rooie", S. x rubra, S. x sericans, S. x smithiana, S. sp. "Oostenrijkse grauwe", S. sp. 
"brenetten", S. stipularis, S. triandra var. discolor, S. triandra var concolor, S. triandra 
"Butten veide", S. triandra "noire de Villaine", S. triandra "noire de Touraine", S. viminalis 
"Gewo11e wiedauw, Franse wiedauw, Bmine wiedauw, var met onbekende naam", Salix 



viminalis "Orm ", Sahr viminalis "Ulv ", Salix viminalis "Rapp". De flora van België (DE 
LANGHE ET AL. 1988) geeft dus een absoluut onvolledig overzicht van wat er allemaal 
voorgekomen heeft en eventueel als ontsnapte en verwilderde, al dan niet ingekruiste 

bindwilgen nog te vinden is. 

In de buurt van het zoetwatergetijdengebied van de Schelde en de Dunne kwamen vermoedelijk 
minstens 18 van de 37 taxa voor, meer bepaaldS. a/ba, S. a/ba var vitellina ("breed blad, smal 
blad, rode top, gele top"), S. x americana, S. x dasyclados "Gewone kletters , Kattekletters" , S. 
fragilis "Frans geer', S. x mollissima var undulata "/erenband", S. x ntbens "oude rooie", S. x 
rubra, S. viminalis "Gewone wiedauw, Franse wiedauw, Bruine wiedauw en 1 variëteit met 
onbekende naam" en 2 onbekende taxa, nl. "Oostenrijkse grauwe" en "brenetten". 

Daarnaast werden er minstens nog 10 (aan de Schelde vermoedelijk) niet-bindwilgen, nl. S. a/ba 
var coerulea, S. a/ba var vitellina cv. trislis (of S. x sepulchralis?) , S. caprea, S. cinerea, S. 
fragilis var. fragilis, S. x multinervis, S. pentandra, S. purpurea subsp. lambertiana, S. x 
reichardtii en S. x rubens nothovar basfordiana aangetroffen. Dit brengt het aantal wilgentaxa 

in het onderzoeksgebied op minstens 27. 



Bijlage 7 I Soortenlijsten van vochtige weiden langs Schelde en 
Durme (LEJEUNE 1859) 

Soortenlijst van een vochtige weide langs de Schelde in de buurt van Gent anno 1958 (LEJEUNE 

1859) De floristisch interessante soorten zijn in het vet weergegeven. 

Akkerdistel Kruipende boterbloem Scherpe zegge 
Akkerhoornbloem Krulzuring Smalle weegbree 
Beemdlangbloem Lidrus Straatgras 
Behaarde boterbloem Madeliefje Straatgras 
Dotterbloem Mannagras Timoteegras 
Duist Mattenbies Trosdravik 
Engels raaigras Moeraskartelblad Tweerijige zegge 
Gestreepte witbol Moerasspirea Veldbeemdgras 
Gewone glanshaver Perzikkruid Veldgerst 
Gewone steenraker Pinksterbloem Veldgerst 
Grote ratelaar Reukgras Veldlathyrus 
Grote weegbree Rietgras Veldrus 
Heermoes Rode klaver Veldzuring 
J akobskruiskruid Ruige weegbree Voszegge 
Kamgras Ruw beemdgras Watergras 
Knoldoddegras Ruwwalstro Witte klaver 
Koekoeksbloem Scherpe boterbloem Zachte dravik 

Soortenlijst van een weide langs de Dunne anno 1859, die in de winter overstroomt. De 
schermbloemigen en zeggen werden niet gedetermineerd (LEJEUNE 1859) 

Akkerhoornbloem Kleine leeuwetand Rode klaver 
Beemdlangbloem Koekoeksbloem Ruw beemdgras 
Dotterbloem Kropaar Scherpe boterbloem 
Draadklaver Kruipende boterbloem Smalle weegbree 
Engels raaigras Mannagras Smeerwortel 
Gestreepte witbol Moerasspirea Trosdravik 
Gewone glanshaver Muizestaart Valeriaan 
Grote ratelaar Perzikkruid Veldlathyrus 
Grote vossestaart Reukgras Veldzuring 
Heermoes Rietgras Witte klaver 

Zachte dravik 



Bijlage 8 1 Soortenlijst voor de diverse zones van de vloeiweide in de Damslootvallei (THUET 1942 EN 1943) 

Droge zone 
Droge zone (vervolg) Halfvochtige zone 

Vochtige zone Moerassige zone Oevervegetatie Watervegetatie 

Beemdlangbloem Moerasvergeet-mij- Gewwon biggekruid Blaaszegge Tweerijige zegge Geknikte vossestaart Drijvend 

nietje 

fonteinkntid 

Gewoon biggekruid Muizenoor Blauwe zegge Dotterbloem Blaaszegge Gele waterkers Eendekroos 

Blauwe knoop Pijptorkruid Dotterbloem Echte Blauwe zegge Gewoon stntisgras Gedoomd 

koekoeksbloem 
hoornblad 

Blauwe zegge Pinksterbloem 
Echte koekoeksbloem Holpijp 

Dotterbloem Grote waterweegbree Gek.TUld 
fonteinkntid 

Bosviooltje Reukgras Egelboterbloem Kattestaart 
Echte koekoeksbloem Holpijp 

Gele plomp 

Orchis latifolia Rode klaver Gestreepte witbol Kruipende Egelboterbloem Kalmoes Glanzend 

boterbloem 
fonteinkntid 

Brunei Rood zwenkgras Gewoon struisgras Lidrus Gele waterkers Kmizuring Grote 
waterweegbree 

Engels raaigras Ruw beemdgras Kruipende Liesgras Gewoon stmisgras Liesgras Kikkerbeet 

boterbloem 

Geknikte vossestaart Scherpe boterbloem Lidrus Moeraslathyrus Holpijp Lisdodde Krabbescheer 

Gestreepte witbol Smalle weegbree Moerasspirea Moerasspirea Kattestaart Mannagras Pijlkntid 

Gewone glanshaver Timoteegras Moerasvergeet -mij- Moerasvergeet-mij- Kruipende 
Moerasvergeet-mij- Waterpest 

nietje nietje boterbloem nietje 

Gewone paardebloem Trilgras 
Moeraswalstro Moeraswalstro Lidrus Moeraswalstro Waterranonk 

Gewone rolklaver Veldlathynts Pinksterbloem Paardebloem Liesgras Pijptorkruid 

Gewone veldbies Veldzuring Reukgras Penningkntid Mannagras Riet 

Gewoon struisgras Vlasdolik Smalle weegbree Pinksterbloem Moerasandoorn Rietgras 

Goudhaver Vogelwikke Timoteegras Rietgras Moerasspirea Ruw beemdgras 

Harlekijn Weidekervel Tweerijige zegge Smalle weegbree Moerasvergeet-mij- Scherpe zegge 

nietje 

Herfstleeuwetand Witte klaver Veenwortel Tweerijige zegge Moeraswalstro Vertakte egelskop 

Hondsdraf Zachte dravik Vogelwikke Veenwortel Pinksterbloem Waterbies 



Gewone hoornbloem Zwart knoopkruid 
Kamgras 
Kleine klaver 
Koekoeksbloem 
Madeliefje 
Margriet 
Moerasspirea 

Witte klaver Veldlathyrus 
Veldzuring 
Vogelwikk 
Waterbies 
Gestreepte witbol 
Zeegroene muur 

iJverschoon 

Riet 
Rietgras 
Ruw beemdgras 
Timoteegras 
Watertorkruid 
Waterwring 
Wederik 

groene muur 
iJverschoon 

Watermunt 
Watertorkruid 
Waterzuring 

wanebloem 



Bijlage 10 I Vegetatiekartering van riviergrasland langs Schelde en Durme 
door ANDRIES & VAN SLIJCKEN (1962) 
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Bijlagen 11 I Vegetatiekartering 

Bijlage 11.1. Groot Buitenschoor, karteringseenheden en oppervlakteverdeling in 1992 en 1996 

Karteringseenheden %1992 % 1996 ha 1992 ha 1996 

ASZ 0.50 0.87 0.07 0.12 

BATp I 0.49 I 0.07 

r BBMas 0.58 0.53 0.09 0.07 

~ BB Mat . 14.27 11.22 2.12 1.54 

BBMco 3.14 4.41 0.47 0.61 

BBMp 13.60 17.07 2.02 2.34 

BELar 0.00 1.52 0.00 0.21 

BELbm 0.00 2.18 0.00 0.30 

BELp 13.40 6.49 1.99 0.89 

BELr 11.04 0.00 1.64 0.00 

BELs a 0.00 0.00 0.00 0.00 

BGLp 0.15 0.00 0.02 0.00 

BPHbm 0.00 1.38 0.00 0.19 

BPHp 31.26 44.00 4.64 6.04 

BPHr 7.81 4.80 1.16 0.66 

BPOsp 0.01 0.00 0.00 0.00 

BVAbm 0.56 0.91 0.08 0.13 

BVAp 1.76 1.19 0.26 0.16 

BVAsp 1.68 0.00 0.25 0.00 

Ibfex 0.00 0.04 0.00 0.01 

Ibpca 0.03 0.00 0.00 <0.01 

Ibs al 0.07 0.04 0.01 0.01 

Is re a 0.00 0.01 0.00 0.00 

Issca 0.07 0.06 0.01 0.01 

Issni 0.01 0.02 0.00 0.00 

Isstm 0.06 0.01 0.01 0.00 

Issvi 0.00 2.71 0.00 0.37 

100.00 100.00 14.84 13.72 



Bij la 11.2. hor rt rin nhcd n n pp rvla t \ rd lin n 

K rteringsecnh cl n Hal 96 
B Sp 0.44 
BB Ma 3.49 
BB 1as 7.43 357 2.9 
BB at 5.03 2.41 0.90 
BB 1 o 0. .00 0.10 
BBMel I 1._ I 5 
BBr p 17.77 6.77 8.54 3.51 
BBMpu 1.65 2.24 0.79 0.81 
BELbj .00 0. 6 0.00 0.41 
BELbm 2.49 6.67 1.20 3.20 
BE Lp 30 77 29.4_ 14.79 14.11 
BGLp 0.03 0.00 O.Ol 000 
BPHp 19 7 .7.07 9. 1 12.98 
BPOfa 0.6 0.00 0.33 0. 
BPOfe 1.31 2.55 0.63 1.19 
BPOp 5 24 • . 79 2.52 1.25 
BPOps 0.29 0.15 0 14 0.07 
BPOpu 1. 6 1.93 0.90 0.93 
B bm 0.20 1.07 0.10 .51 
BV c I 0.25 I 0.12 
BVAp 0.26 0.39 0.13 0.3 1 
BVAsp 0.29 0.30 0.1 0.1 

100.00 100.00 48.05 47.95 

Ter ergelijking met de e olutie in de vegetatie, geven we hieronder ook een tabel met de 
broed ogelgege en an dezelfde periode. Imerpretatie en een koppeling met de egetatie is niet altijd 
makkelijk te maken. Zo zienwed t het aantal broedge allen van Tureluur stijgt, ondanks de inkrimping 
an de zilte graslanden. Volgende rietsoorten tonen ook een opvallend stijgende trend: Bruine 

Kiekendief, Blau\ borst, Kleine karekiet, Rietgors en Rietzanger. Dit is mogelijks ten dele te danken aan 
de uitbreiding an de riet elden. Bruine kierkendief en Blauwborst vertonen algemeen een positie e 
trend in Vlaanderen, terwijl Rietgors en Rietzanger eerder afnemen ( SELIN, mond.med.) 

Bijlage 11.3. Gegeven broed ogels an 1993 t.e.m. 1997. 
(VAN W AEYE BERGHE 1994, ANSELING et al. 1995, GEERSet al. 1996, Gege ens MA.EBE) 

1993 1994 1995 1996 1997 
Baardmannetje 1-2 1-2 
Bergeend 3-4 2 > 1 2-3 7 
Blauwborst 4 18 18-32 42-46 72 
Bosrietzanger 1 1 
Bruine kiekendief 2 3 4 3 6 
Ekster 1 
Fazant 1-3 2 
Fitis 2 1 
Gele kwikstaart 2-3 2 3-5 \ 3-4 3 
Graspieper 7-9 15-18 24-28 23-28 19 
Grasmus 3-4 2 
Graszanger 2 
Grauwe gans 5-8 3-5 8 3 2 



Heggemus m 2 2 

Houtduif 1 1 

Kievit 1-2 1 3-4 2 

Kleine karekiet 89-98 35-42 31-37 96-100 94 

Kluut m 3 

Koekoek 1 

Krakeend 1-3 m 3-4 1 

Kuifeend 1 1 

Meerkoet 3-5 m 1-3 2 3 

Merel 1 2 

Rietgors 18-26 20-25 22-31 36-40 37 

Rietzanger 2 1? 1? 4-6 \4 . . 

Scholekster 1-3 m 2? 1-2 2 

Slobeend 1 1 1 1 

Snor 1 1 1 

Tureluur 4 1 6-8 9-11 16 

Waterhoen 2 2? 3 3 

Waterral 4 4? 8-9 13 14 

Wilde eend 12-19 15-20 29-38 9-11 26 

Winterkoning 1 1 

Zilvermeeuw 1-3 m 1 



Bijl nh d n n pp lakt v rd tin 

0.22 
0.16 .07 

BB, p 0.57 0 
BELs 0.13 0. 
BELbm 0.3 0.0 
BELp 15.97 12.73 6. 
BELr l.l 2 71 0.51 
BGug 2 0.00 .0 0. 
BGLp 14 0.27 0.06 0.11 
BPHel 1.13 0.56 0.51 0._4 
BPHp 49.44 69. 9 2_ 4 29.76 
BPHr . 5 160 0.39 0.68 
BPOag O.L 0.00 0.06 0.00 
BPOp 0. 0 _9 0.13 0 13 
BPOsp OOI 0.00 0.00 0.00 
BVAbm 0.00 - 9- 0.00 1.25 
B\ c 0.00 1.6 000 0.72 
B Ap 3.54 _,49 1.61 1.07 
BVAs 5.8 o._3 2.68 0.10 
BVAsp 0.00 0.3 ... 0.00 0.14 

100.00 100.00 45.4 4_.83 

., 



Bijlage 11.5. Schor van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, karteringseenheden en 
oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheden %1992 % 1996 ha 1992 ha 1996 
Ibbpe 0.05 0.00 0.02 0.00 
Ibfex 0.01 0.00 0.00 0.00 
Ibpca 1.22 2.23 0.38 0.72 
Ibs al 5.52 0.05 1.72 0.02 
Iscmo 0.01 0.01 0.00 0.00 
Is se a 0.06 0.49 0.02 0.16 
Issni 0.00 0.07 0.00 0.02 
Isstm 1.57 0.00 0.49 0.00 
ZHBpc 4.71 0.00 1.47 0.00 
ZHBsa 0.85 7.94 0.26 2.55 
ZHSst 0.96 1.97 0.30 0.63 
ZKP 1.57 0.00 0.49 0.00 
ZKPg 0.13 0.00 0.04 0.00 
ZKPi 0.03 0.00 0.01 0.00 
ZKPo 0.00 1.21 0.00 0.39 
ZKPp 2.71 0.30 0.84 0.10 
ZKPph 1.55 1.71 0.48 0.55 
ZKPr 0.00 0.81 0.00 0.26 
ZKPS 0.00 0.57 0.00 0.18 
ZKPt 0.08 1.88 0.03 0.60 
ZKS 12.72 0.00 3.96 0.00 
ZKSp 11.45 8.66 3.56 2.78 
ZKSpc 5.37 0.00 1.67 0.00 
ZKSpca 0.00 1.64 0.00 0.53 
ZKSpr 0.00 13.61 0.00 4.37 
ZKSu 4.72 23.42 1.54 8.88 
ZPp 11.19 5.88 3.48 1.89 
ZPr 33.30 . 22.38 10.36 7.48 

100.00 100.00 31.10 32.09 



Bijla e 11. . chor or d rterin nh d n n opp rvl kt rd Jingen 

KanerinB 7 
Ibbpe 
fbf, 
Ibpc 
Ibs I 
Ibsru 
Is se a 0 34 .26 
Issni 000 003 
Iss i 0 0.00 0.01 
Isstm 0.26 0.07 0.00 
Issd .06 o.o_ 0.00 
ZHBpc 0.47 0.13 0.10 
ZHBps 097 0.27 0.44 
ZHBr 0.00 000 1.37 
ZHBsa - ·1 0 59 1.7 
ZHBsr 9 2 2.23 2.74 0.64 
ZHSgek 0.00 0.24 0.00 0.07 
ZH sd 0.00 5._7 0.00 1.5_ 
ZHSf 5.83 0. 1.62 0.00 
ZHSst 32.55 19.98 9.07 5.77 
ZHStr 0.00 0.00 0.00 0.00 
ZH trac 0.51 3.27 0.14 0.9-t 
ZHScc 1.07 0.00 0.30 0.00 
ZHSmd 7.45 22 .~ 2.08 6.47 
ZKP 0.31 0.00 0.09 0.00 
ZK.Pg 0.2_ 0.00 0.06 0.00 
ZK.Pi 0.35 0.16 0.10 0.05 
ZKPt 0.29 0.11 0.08 0.03 
ZKS 5.77 0.00 1.61 0.00 
ZKSi 0.00 0.14 0.00 0.04 
ZKSp 0.00 2.4 1 0.00 0.70 
ZKSpc 2.07 1.80 0.58 0.52 
ZPp 18.05 6.10 5.03 1.76 
ZPr 5.22 20.06 1.45 5.79 
ZP st 4.09 0.00 1.14 0.00 

100.00 100.00 27.86 28.85 

.. 
• • '1 



Bijlage 11.7. Het Kijkverdriet, karteringseenheden en oppervlakteverdelingen 

Kijkverdriet 
Karteringseenheden %1992 %1996 ha 1992 ha 1996 

Ibpca 0.00 0.84 0.00 0.04 

Ibs al 2.54 0.00 0.10 0.00 

Issca 2.00 6.91 0.08 0.32 

Isstm 3.53 0.44 0.13 0.02 

ZHBpc 2.07 0.85 0.08 0.04 

ZHBsa 3.79 9.99 0.14 0.46 

ZHSst . 20.54 18.48 0.78 0.85 

ZKP 0.50 0.00 0.02 0.00 

ZKPt 0.32 0.00 0.01 0.00 

ZKS 11.10 0.00 0.42 0.00 

ZKSp 0.00 3.57 0.00 0.16 

ZKSs 0.00 3.16 0.00 0.15 

ZPp 30.38 36.48 1.15 1.68 

ZPppc 1.90 0.00 0.07 0.00 

ZPr 21.33 19.28 0.81 0.89 

100.00 100.00 3.79 4.60 



Bijl 11. . chor an rn m, k rt rin nh d n n pp rvl kt v rdelin n 

% 199_ 6 
Ibpca 0.00 .17 
Iss i 0.00 0.4_ 
lssni 0.07 000 
Isstm 0.58 0.00 
ZHBsa J. 6 3.0 .33 
ZH sd 15.32 16.- 1.2- 1.77 
ZH S[ 45.39 1.68 3.7 J 3.44 
ZHSm 12 50 31.5 1 o_ .4-
ZKP 10.05 0.00 0.8_ 0. 
ZK.Pi 1.7- 0.00 0.14 0.00 
ZKPr 0.00 0.20 0. o.o_ 
ZKPt 0.19 0.10 0.02 0.01 
ZKp 0.71 10.72 0.06 1.16 
ZK 0.22 0.00 0.0- 0.00 
ZPp 3.27 3.17 0._7 0.34 
ZPr 8.52 2.~ .7 0.29 

100.00 100. .17 10. 5 

I 
'· 



Bijlage 11.9. Sto rt bij Weert, karteringseenheden en oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheid % 1992 % 1996 ha 1992 ha 1996 
Ibpca 0.04 0.49 0.01 0.13 
Ibs al 2.08 0.00 0.54 0.00 
Issda 0.09 0.01 0.02 0.00 
Issni 0.00 0.05 0.00 0.01 
Isstm 0.43 0.04 0.11 0.0 1 
Issvi 0.00 0.02 0.00 0.00 
ZHBsa 0.00 6.75 0.00 1.76 
ZHSmd 0.41 24.03 0.11 6.27 
ZHSsd 61.27 44.14 15.99 11.52 
ZHSst 12.89 11.80 3.36 3.08 
ZKN 5.99 0.35 1.56 0.09 
ZKNar 0.00 0.03 0.00 0.01 
ZKP 11.54 0.00 3.01 0.00 
ZKPi 0.03 0.00 0.01 0.00 
ZKPp 1.98 0.00 0.52 0.00 
ZKPr 0.11 0.75 0.03 0.20 
ZKPt 0.24 0.08 0.06 0.02 
ZKS 2.43 0.00 0.63 0.00 
ZKSp 0.00 4.61 0.00 1.20 
ZKSu 0.00 6.76 0.00 1.77 
ZPp 0.07 0.03 0.02 0.01 
ZPr 0.39 0.07 0.10 0.02 

100.00 100.00 26.09 26.10 

Bijlage 11.10. Schor aan de Du rmemonding, kar teringseenheden en oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheden % 1992 %1996 ha 1992 ha 1996 
Ibace 0.00 0.03 0.00 0.00 
Ibfex 0.00 0.23 0.00 0.03 
Ibjre 0.03 0.10 0.00 0.01 
Ibpca 0.90 2.22 0.13 0.31 
Ibs al 2.80 0.00 0.39 0.00 
Ibsru 0.00 1.41 0.00 0.20 
Ibs se 0.00 0.06 0.00 0.01 
Iscmo 0.03 0.00 0.00 0.00 
Issca 0.09 0.24 0.01 0.03 
Issda 0.14 0.00 0.02 0.00 
Issni 0.09 0.35 0.01 0.05 
Isstm 2.19 0.00 0.31 0.00 
Issvi 0.00 0.79 0.00 0.11 
ZHBsa 5.58 9.33 0.78 1.31 
ZHBsr 3.36 1.94 0.47 0.27 
ZHSsd 0.00 5.33 0.00 0.75 
ZHSst 21.68 27.95 3.02 3.94 
ZHSts 1.69 0.28 0.24 ' 0.04 
ZHStv 0.00 0.89 0.00 0.12 
ZKPi 0.18 0.00 0.02 0.00 
ZKPph 0.00 0.22 0.00 0.03 
ZKPt 0.17 0.00 0.02 0.00 



ZK p 2.51 2.17 
ZPp 2.07 0.2 
ZPr 3.93 . 9 

13.94 14.0 

Bij l 11.11. Pl!l:tt bij rt ot n k.:lrt rin nh d n n opp rvl kte erdelin en 

199 %19 ha 199_ 

3. 6 5. 5 0.75 1.13 
0.00 0.04 0.00 0.01 
4.65 0. 0.90 0.00 

Ibsru 0.00 0 53 0.00 0 11 
lsstm 0.04 0.00 0.01 0.00 
lssni 0.14 0.00 0.03 0.00 
ZHBps 0.00 1.55 0.00 0.3 
ZHBs 2.31 3 87 0.4 0. 0 
ZHBsr 0.00 4.0 0. 0.85 
ZH 0.00 0.- 000 0.06 
ZH end 5.39 19.97 LOS 4.15 
ZHSsd 0.00 15.1 0.00 3.15 
ZHSst 10.69 9.05 2.08 1.8 
ZH ( V 0.00 1.41 0.00 0.29 
ZH wij 7_.07 37.60 14.01 7.81 
ZKS 0.08 0.00 0.02 0.00 
ZK i 0.00 0.17 0.00 0.04 
ZKSu 0.00 0.61 0.00 0.13 
ZPr 0.76 0.2- 0.15 0.04 

100.00 100.00 19.44 20.76 

Bijlage 11.12. chor an Br n t, kartering eenheden en oppervl kte erdelingen 

%1992 %1996 ha 1992 ha 1996 
Ibace 0.00 0.02 0.00 0.00 
Ibpca 2.40 3.64 0.53 0.80 
Ibpil 0.00 0.04 0.00 0.01 

I Ibs al 0.70 0.97 0.15 0.21 
. ·, Ibsru 0.00 1.10 0.00 0.24 

Is se a 0.02 0.11 0.00 0.03 
Issda 0.32 0.00 0.07 0.00 
Isslm 0.73 0.10 0.16 0.02 
Issvi 0.00 0.22 0.00 0.05 
ZHBpc 0.88 0.00 0.19 0.00 
ZHBsa 1.88 1.96 0.41 0.43 
ZHSmd 0.50 0.00 0.11 0.00 
ZHSsd 0.00 0.98 0.00 0.22 
ZHSst 22.23 30.72 4.90 6.80 
ZHStv 0.00 13.83 0.00 3.06 
ZHSwij 21.02 28.53 4.63 6.31 
ZHSwijr 24.08 0.00 5.31 0.00 
ZKP 2.60 0.00 0.57 0.00 
ZKPg 2.16 0.64 0.48 0.14 
ZKPi 0.93 0.16 0.20 0.04 



ZKPr 0.00 0.03 0.00 0.01 
ZKPt 0.50 0.12 0.11 0.03 
ZKS 2.67 0.00 0.59 0.00 
ZKSi 0.00 1.98 0.00 0.44 
ZKSp 0.00 2.67 0.00 0.59 
ZKSs 0.47 0.00 0.10 0.00 
ZKSu 0.00 0.73 0.00 0.16 
ZPp 3.1 3 1.47 0.69 0.33 
ZPr 12.78 9.96 2.82 2.20 

100.00 100.00 22.04 22.12 

Bijlage 11.13. Schor van Mariekerke, karteringseenheden en oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheden % 1992 %1996 ha 1992 ha 1996 
Ibpca 0.39 0.51 0.06 0.09 
Ibs al 1.80 0.13 0.29 0.02 
Ibsru 0.00 0.90 0.00 0.15 
Isstm 0.59 0.00 0.09 0.00 
Issni 0.00 0.20 0.00 0.03 
Issvi 0.00 0.21 0.00 0.03 
ZHBps 0.00 2.56 0.00 0.43 
ZHBsa 0.00 6.09 0.00 1.03 
ZHSmd 31.81 25.49 5.11 4.32 
ZHSrudv 0.00 1.05 0.00 0.18 
ZHSsd 34.20 41.86 5.50 7.09 
ZHSsn 0.54 0.00 0.09 0.00 
ZHSst 17.06 11.02 2.74 1.87 
ZHStv 0.00 0.83 0.00 0.14 
ZKP 3.31 0.00 0.53 0.00 
ZKPi 0.65 0.00 0.10 0.00 
ZKPr 0.00 1.95 0.00 0.33 
ZKPt 0.34 0.38 0.05 0.06 
ZKS 0.86 0.00 0.14 0.00 
ZKSp 1.00 2.90 0.16 0.49 
ZKSpc 1.37 0.00 0.22 0.00 
ZKSu 0.00 0.12 0.00 0.02 
ZPp 0.53 0.86 0.09 0.15 
ZPr 5.55 2.96 0.89 0.50 

100.00 100.00 16.08 16.93 

Bijlage 11.14. Het Sint-Amandsschoor, karteringseenheden en oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheden 
Ibpca 
Ibs al 
Ibpit 
Ibsru 
Iscmo 
Issca 
Issda 

% 1992 
2.75 
2.96 
0.09 
0.00 
0.00 
0.14 
0.00 

%1996 
6.43 
0.11 
0.00 
0.24 
0.04 
0.22 
0.21 

1992 (ha) 
0.24 
0.26 
0.01 ~ 

0.00 
0.00 
0.01 
0.00 

1996 (ha) 
0.62 
0.01 
0.00 
0.02 
0.00 
0.02 
0.02 



Issni 0.00 0.02 
I stm 0.04 0.00 
ZHBps 3.23 3 5 
ZHB .00 _7 
ZHSsd 16.41 - .4 1.44 
ZH st 0.00 0.77 0. 
ZH lS 3_.53 26.12 2.52 
ZHS\ ij 2 .91 17.67 1.70 
ZI<p 6. 4 84 0.47 
ZPr 7.76 5.95 0.57 
ZK.Pt 1.30 0.00 0.00 

100.00 100. 9. 

Bijlaoe 11.1 . root h or v n H mme kart rin nh d n en oppenl kteverdelingen 

ha 199_ 1996 
0.00 0.01 
1.04 1.96 

2 37 0.86 0.00 
Ibru 0.00 0.00 0.11 
I stm 1.1 0.43 0.00 
Iss a 1.2 0.46 o.o_ 
Issni 0.01 0.23 0.00 0.09 
Iss i 0.00 0.19 0.00 0.07 
ZHB b 0.00 0.31 0.00 0.12 
ZHBpc 12.43 22.65 4.50 8.49 
ZHBra 0.00 9.84 0.00 3.69 
ZHBsa 5.32 11.00 1.93 4.13 
ZHBsr 7.61 0.00 2.76 0.00 
ZHSg I 0.47 I 0.18 
ZHSsd 18.21 22.32 6.60 8.37 
ZHSsn 0.10 0.00 0.03 0.00 
ZHSsp 0.00 0.25 0.00 0.09 
ZH.mdn 0.66 0.07 0.24 0.02 
ZHSst 12.20 3.57 4.42 1.34 
ZHStr 0.00 0.42 0.00 0.16 
ZHStrp 0.00 0.42 0.00 0.16 
ZHSmd 0.91 2.58 0.33 0.97 
ZHSmda 0.00 0.62 0.00 0.23 
ZHStv 0.00 0.07 0.00 0.03 
ZHSvr 0.00 0.41 0.00 0.16 
ZKPi 0.79 0.00 0.29 0.00 
ZKS 12.07 0.00 4.37 0.00 
ZKSi 0.00 1.51 0.00 0.57 
ZKSp 0.00 0.93 0.00 0.35 
ZKSpc 16.02 12.11 5.80 4.54 
ZKSu 0.00 0.98 0.00 0.37 
ZPp 0.43 0.08 OJ6 0.03 
ZPppc 0.00 0.35 0.00 0.13 
ZPr 5.52 3.54 2.00 1.13 

100.00 100.00 36.23 37.50 



Bijlage 11.16. Schorren voor de Vlassenbroekse polders, karteringseenheden en 
oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheden %1992 %1996 ha 1992 ha 1996 
Ibace 0.00 0.19 0.00 0.05 
Ibagl 0.00 0.61 0.00 0.15 
Ibbpe 0.00 0.08 0.00 0.02 
Ibfex 0.02 0.67 0.00 0.16 
Ibpas 0.00 0.07 0.00 0.02 
Ibpca 4.15 5.05 0.98 1.22 
Ibpit 0.00 0.07 0.00 0.02 
Ibpni 0.06 0.07 0.01 0.02 
Ibqro 0.00 0.01 0.00 0.00 
Ibs al 4.84 0.14 1.15 0.03 
Ibsru 0.00 0.32 0.00 0.08 
Issca 0.61 2.11 0.14 0.51 
Issda 0.45 0.07 0.11 0.02 
Issni 0.23 0.41 0.05 0.10 
Isstm 2.91 0.14 0.69 0.03 
Issvi I 0.71 I 0.17 
Isvop I 0.02 I 0.00 
ZHBab I 0.15 I 0.04 
ZHBhi I 0.09 I 0.02 
ZHBpc 11.61 10.69 2.76 2.58 
ZHBps 1.88 5.82 0.45 1.40 
ZHBra 0.00 0.41 0.00 0.10 
ZHBratv I 1.38 I 0.33 
ZHBsa 3.24 8.86 0.77 2.14 
ZHSmd 2.47 3.41 0.59 0.82 
ZHSmdn I 0.41 I 0.10 
ZHSsd 5.23 7.70 1.24 1.86 
ZHSst 10.78 11.85 2.56 2.86 
ZHSta 4.86 0.00 1.15 0.00 
ZHStv I 0.27 I 0.06 
ZKN 17.80 10.69 4.23 2.58 
ZKP 0.14 0.00 0.03 0.00 
ZKPg 0.20 0.19 0.05 0.05 
ZKPi 0.41 0.00 0.10 0.00 
ZKS 4.56 0.00 1.08 0.00 
ZKSi 0.00 0.02 0.00 0.00 
ZKSp 0.00 6.49 0.00 1.57 
ZKSs 0.61 0.00 0.14 0.00 
ZPp 4.52 3.29 1.07 0.79 
ZPr 16.17 17.11 3.84 4.23 
Zpsp 1.78 0.00 0.42 0.00 
Zpst 0.48 0:00 0.11 0.00 

100.00 100.00 23.74 24.11 

Bijlage 11.17. De Cramp, karteringseenheden en oppervlakteverdelingen 



. I I 
Ibsru 1.38 
I ni .22 
Iss i 61 
ZHBp 29 0.00 0.22 
ZHBs .3 14 51 0.33 1.15 

0.00 069 000 005 
1.00 20.88 0.0 1.65 
29. 8 2 .83 2.31 22 
32.06 8. 1 2.48 0.71 
0.00 0.96 0.00 0.0 
1.9 0.00 0.15 0.00 

ZI<Pi 0. I 0.00 0.05 0.00 
ZKS .75 0.00 0.68 0.00 
ZKSi 0.61 030 0.05 0.02 
ZKSp 0.00 9.05 0.00 0.72 
ZKSs 0.3 0.00 0.03 0.00 
ZPp 0.07 0.00 0.01 0.00 
ZPr 17.52 6.00 1.35 0.4 

100.00 100.00 7.73 7.92 

Bijl ge 11.18. Groot eh oor n r mbergen, k rtering enheden en oppervl kte erdelingen 

Kan ringseenheden % 199_ %1996 ha 1992 ha 1996 
Ibagl 0.00 0.04 0.00 0.00 
Ibfex 0.00 0.22 0.00 0.02 
Ibpca 3.60 7.63 0.38 0.72 
Ibsru 0.00 0.32 0.00 0.03 
Issni 0.00 0.07 0.00 0.01 
ZHBsr 7.74 0.00 0.82 0.00 
ZHBra 0.00 8.06 0.00 0.76 
ZHBrap 0.00 1.08 0.00 0.10 
ZHBsa 6.36 5.83 0.67 0.55 
ZHSsd 0.00 2.85 0.00 0.27 
ZHSst 40.33 44.81 4.27 4.24 
ZHSmd 0.00 1.30 0.00 0.12 
ZKN 2.33 0.00 0.25 0.00 
ZKS 10.03 0.00 1.06 0.00 
ZKSi 0.00 2.31 0.00 0.22 
ZKSp 0.00 1.05 0.00 0.10 
ZKSpc 4.97 1.35 0.53 0.13 
ZKSu 0.00 1.30 0.00 0.12 
ZPp 0.58 0.00 0.06 0.00 
ZPr 24.07 21.78 2.55 2.06 

100.00 100.00 10.59 9.46 



Bijlage 11.19 Het Pottelbergschor, karteringseenheden en oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheden %1992 %1996 ha 1992 ha 1996 
Ibfex 0.00 1.46 0.00 0.11 
Ibpca 12.18 0.00 0.78 0.00 
Ibs al 10.28 0.00 0.65 0.00 
Is se a 0.00 0.12 0.00 0.01 
Issvi 0.00 0.19 0.00 0.01 
ZHBpc 0.00 8.95 0.00 0.65 
ZHBps 0.00 12.72 0.00 0.92 
ZHBra 0.00 17.74 0.00 1.28 
ZHBratv 0.00 5.10 0.00 0.37 
ZHBsa 0.00 6.59 0.00 0.48 
ZHBsr 6.98 0.00 0.44 0.00 
ZHSg 0.00 2.52 0.00 0.18 
ZHSst 31.99 32.54 2.04 2.35 
ZKS 17.58 0.00 1.12 0.00 
ZKSp 0.00 4.81 0.00 0.35 
ZKSpc 4.39 0.00 0.28 0.00 
ZPp 2.45 1.03 0.16 0.07 
ZPr 14.15 5.33 0.90 0.45 

100.00 100.00 6.37 7.22 

Bijlage 11.20. Schor van Zele, karteringseenheden en oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheden %1992 %1996 ha 1992 ha 1996 
Ibpca 1.13 1.66 0.07 0.12 
Ibs al 5.34 0.00 0.34 0.00 
Isstm 0.47 0.00 0.03 0.00 
ZHBpc 16.27 26.06 1.05 1.81 
ZHBsa 13.17 23.88 0.85 1.66 
ZHSmd 1.12 1.33 0.07 0.09 
ZHSmdn 0.00 3.85 0.00 0.27 
ZHSss 2.11 0.00 0.14 0.00 
ZHSst 19.60 22.26 1.27 1.55 
ZHSta 1.08 0.00 0.07 0.00 
ZKPi 0.66 0.00 0.04 0.00 
ZKS 2.39 0.00 0.15 0.00 
ZKSp 0.00 0.71 0.00 0.05 
ZKSpc 0.00 14.84 0.00 1.03 
ZKSu 30.87 0.00 1.99 0.00 
ZPp 1.97 0.00 0.13 0.00 
ZPr 3.83 5.41 0.25 0.38 

100.00 100.00 6.46 6.96 

Bijlage 11.21. Nieu"\v Schor van Appels, kart.eringseenheden en oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheden % 1992 % 1996 ha 1992 ha 1996 
BIES 0.00 10.08 0.00 0.07 



fbpas . 27 0 . 
fbsal 0.6 0.00 
I ss 12.9 0.09 
Issni 0.19 .00 
!ss i 6.73 .05 
ZHBsa 3 .53 37. .13 .2 
Z1G /I stm 38.80 000 0.15 0. 
ZKP 1 .6 0. 007 000 
Zl<Pp 0.00 1 ... 0. 0. 1 
ZK.Pt 2.77 3.53 O.Ql o.o_ 
ZK i 0.00 11 1 0. 00 
ZKp 0.00 966 0.00 07 
ZPp 4 87 4 70 0.02 003 
ZPr 1.39 0.00 0.01 000 

100.00 100.00 0.38 0.68 

Bijta c 11.2-. Br d chor n, k rt rin e nh d n n opp n lakt ' rdelin en 

Kart ringseenheden % 199- ~ 199_ h 1996 
Ibbpe 0.00 0. 0.01 
Ibpca 0.0 O. i5 0.00 0.01 
Ibs al 0.13 0.00 0.00 0.00 
Isda 1.79 0.00 0.07 0.00 
Isstm 4.60 0.00 0.18 0.00 
Is se a 0.00 0.73 0.00 0.03 
Issni 2.21 1.41 0.0 0.06 
ZHBsa 0.00 3.66 0.00 0.15 
ZHSsd 0.96 5.08 O.Q.l 0.20 
ZHSst 8.84 17.78 0.34 0.71 
ZKPp 0.00 0.51 0.00 0.02 
ZKS 21.13 0.00 0.81 0.00 
ZKSp 0.00 15.93 0.00 0.64 
ZKSu 41.88 0.00 1.61 0.00 
ZPp 5.10 32.93 0.20 1.32 
ZPr 13.29 21.63 0.51 0.87 

100.00 100.00 3.83 4.02 

Bijlage 11.23. Het Konkel choor, karteringseenheden en oppervlakteverdelingen 

~eringseenheden % 1992 % 1996 ha 1992 ha 1996 
Issca 0.00 0.37 0.00 0.01 
Issni 3.41 5.78 0.07 0.11 
Ibs al 2.02 5.39 0.04 0.10 
ZHSmdn 0.00 5.98 0.00 0.11 
ZHSst 5.10 8.89 0.11 0.16 
ZKP 6.60 0.00 ,0.14 0.00 
ZKPi 6.00 0.00 0.13 0.00 
ZKS 20.48 0.00 0.45 0.00 
ZKSp 0.00 26.95 0.00 0.50 
ZPp 47.55 42.36 1.04 0.78 



ZPr 8.83 
100.00 

4.28 0.19 
100.00 2.18 

0.08 
1.85 

Bijlage 11.24. SNR Schorren van de Durme, karteringseenheden en oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheid %in 1996 ha in 1996 
Ibfex 0.35 0.10 
Ibjre 0.02 0.01 
Ibpca 1.78 0.50 
Ibsru 0.27 0.08 
Issni 0.23 0.06 
Issvi 0.25 0.07 
ZHBab 0.97 0.27 
ZHBpc 8.47 2.38 
ZHBps 1.41 0.39 
ZHBsa 7.78 2.18 
ZHSmd 0.65 0.18 
ZHSmdn 3.21 0.90 
ZHSsd 5.39 1.51 
ZHSsn 0.36 0.10 
ZHSst 17.12 4.81 
ZHStrp 0.61 0.17 
ZKN 2.02 0.57 
ZKNpe 0.04 0.01 
ZKPt 0.04 0.01 
ZKSI 0.47 0.13 
ZKSp 0.04 0.01 
ZKSu 44.75 12.57 
ZPr 3.77 1.06 

100.00 28.09 

Bijlage 11.25. Tussen SNR enerzijds en Schor aan de Durmemonding anderzijds tot aan Brug van 
Hamme, karteringseenheden en oppervlakteverdelingen 

Karteringseenheden %1996 ha 1996 
IDA CE 0.38 Q.04 
IDAGL 0.10 0.01 
IDBPE 0.27 0.03 
IDFEX 0.05 0.00 
IDPCA 1.32 0.14 
IDSAL 0.15 0.02 
IDSRU 0.64 0.07 
IDTDI 0.16 0.02 
IS BDA 0.05 0.01 
ISCAV 0.03 0.00 
ISSCA 0.53 0.06 
ISSNI 0.62 0.07 
ISSTM 0.34 0.04 
ISSVI 0.83 0.09 
ZHBba 0.15 0.02 



16 86 l. 1 
5.-5 .56 
6 34 .68 
7.7 0. 3 

7 
19. 10 - 5 
2.24 0.24 
4.67 .5 

ZI<Pph 1.72 .18 
ZKPr 31 0.0 
ZKPS 021 0.02 
ZKPT .55 0.06 
ZKSP 7.36 0.79 
ZKU 1.16 0.12 
ZPP 1 .. .4 l.34 
ZPR 505 0.54 

100.00 10.73 

Bijln e 11.26. Durme chorren tu en bru van Hamm n Lok r n, procentuel en dfectie"'e 
kart rin e nhed n in 1 9 

% 1996 ha 1996 
13.06 1 .36 
0.05 0.05 
0.01 0.01 
0.12 0.13 
0.01 0.01 
0.07 0.07 

ffiPCA 0.20 0.20 
ffiPOC 0.01 0.01 
msAL 0.03 0.03 
ffiSRU 0.35 0.36 
I SS CA 0.03 0.03 
ISSDA 0.06 0.06 
ISSNI 0.11 0.12 
ISSTM 0.02 0.02 
ISSVI 0.38 0.39 
MAlS 0.12 0.12 
SLIK 28.18 28.83 
WEI 0.30 0.30 
ZHBAV 0.13 0.13 
ZHBPC 3.24 3.31 
ZHBPS 0.14 0.15 
ZHBSA 1.94 1.98 
ZHSMD 1.79 1.83 
ZHSMDN l.l8 1.20 
ZHSSD 0.49 0.50 
ZHSST 8.18 8.37 
ZHSTN 0.15 0.16 
ZHSTV 1.61 1.65 
ZKN 1.44 1.48 

. ' 



ZKNPE 0.03 0.03 

ZKPG 0.05 0.05 

ZKPP 2.49 2.55 

ZKPPU 0.77 0.79 

ZKPR 0.03 0.03 

ZKPT 0.16 0.16 

ZKSI 1.35 1.38 

ZKSP 8.17 8.36 

ZKSS 1.53 1.56 

ZKSU 7.93 8.11 

ZPP . 7.15 7.31 

ZPR 6.93 7.09 
100.00 102.29 



Bijlage 12 I Soortenlijst Araneae (spinnen) 

Door Hendrickx (1996) werden in de loop van 1995-1996 gedurende drie staalnameperiodes op 
45 buitendijkse plaatsen, waarvan hoofdzakelijk in rietvegetaties, langsheen het Schelde-estuarium 174 
soorten Arthropoda gevangen, waaronder spinnen, kevers, krabben, ~issebedden, amphipoden en 
oorwormen. Hieronder volgt de lijst van spinnensoorten die door hem werden aangetroffen. 

Familie DICTYNIDAE 

Dietyna arundinaeeci (Linnaeus , 1758) 

Lathys humi/is (Blackwall, 1855) 

Familie CLUBIONIDAE 

Clubiona reclusa 0 . P.-Cambridge, 1863 

Clubiona stagnati/is Kulczynski, 1897 

Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 

Clubiona luteseens Westring, 1851 

Clubiona juvenis Simon, 1878 

Familie THOMISIDAE 

Ozyptila sp. Simon, 1864 

Familie SAL TICIDAE 

Sittieus sp. Simon, 1901 

Familie L YCOSIDAE 

Pardos a purbeckensis (F.O.P.-Cambridge, 
1861) 

Pardos a prativaga (L. Koch, '1870) 

Pardosa amentata (Clerck, 1757) 

Pardosa nigrieeps (Thorell, 1872) 

Troehosa rurieola (Degeer, 1778) 

Aretosa leopardltS (Sundevall, 1833) 

Pirata piratieus (Clerck, 1757) 

Pirata hygrophi!ztS Thorell, 1872 

Pirata latitans (Blackwall, 1841) 

Familie THERIDIIDAE 

Theridion sp. Walckenaer, 1805 

Theridion bimaeulatum (Linnaeus, 1767) 

Theridion pieturn r.y./alckenaer, 1802) 

Theridion varians (Hahn, 1833) 

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 

RobertltS lividus (Blackwall, 1836) 

Familie LINYPllliDAE 

Gongylidiellum vivum (0. P.-Cambridge, 1875) 

Dismodieus bijrans (Blackwall, 1841) 

Walekenaeria vigi!a"C (Blackwall, 1853) 

Walekenaeria nudipalpis r.y.l estring, 1851) 

Gnathonarium denfatum r.y./ider, 1834) 

Tmetieus affinis (Blackwall, 1855) 

Gongylidium nifipes (Sundevall, 1829) 

Hypommafulvum Bösenberg, 1902 

Hypomma bitubereulatum r.y./ider, 1834)) 

Baryphyma duffeyi (Millidge, 1954) 

Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 

Oedothorax gibbosztS (Blackwall, 1841)) 

Oedothora"C fitscltS (B lackwall, 1834) 

Oedothora"C agrestis (Blackwall, 1853) 

Oedothorax retztSZts (Westring, 1851) 

Oedothorax apieatZtS (Blackwall, 1850) 

TroxoehntS seabrieulus r.y./estring, 1851) 

Savignyafrontata (Blackwall, 1833) 

Tiso vagans (Blackwall, 1834) 

Diploeephalus permixtltS (0. P.-Cambridge, 
1871) 

Erigone vagans Audouin, 1826 

Erigone dentipa/pis r.y./ider, 1834) 

Erigone atra (Blackwall, 1841) 

Erigone longipalpis (Sundevall, 1830) 

Donaeoehara speeiosa (Thorell , 1875) 

Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 

Porrhomma oblitum (0. P.-Cambridge, 1870) 

Meioneta rurestris (C.L. Koch, 1836) 

Bathyphantes approximatztS (0. P.-



F:1mili IUD 

Tdra :.nath ertensa {Linnacu , 1758 

molllano imon, I 7 

Pachygu rh clercki Sundevall, 1 3 

1atlw degetfl und all, 1 30 

Aletellma sp. . L. och, 1 36 

L rmiotdes cornutus 

Ar nie/1 sp. 

mbridg .1 71) 

Bathyphant gr i/i (BI ckwall , 1 1) 

Dlplosl)l co11 olor id r, 1 3 ) 

L ptyplumte tenuts (BI ck' 11, 185-) 

tfl ne mont 11 Cler 1757) 

•riellc; ciatilrata Sundevall, 1830 

ilcrolmyplu 1mp1gr (0. P.-C mbri 0 e, 1 71 



Bijlage 13 I Soortenlijst Coleoptera (kevers) 

Door Hendrielex (1996) werden in de loop van 1995-1996 gedurende drie staalnameperiodes op 
45 buitendijkse plaatsen, waarvan hoofdzakelijk in rietvegetaties, langsheen het Schelde-estuarium 174 
soorten Arthropoda gevangen, waaronder spinnen, kevers, krabben, pissebedden, amphipoden en 
oorwormen. Hieronder volgt de lijst van keversoorten die door hem werden aangetroffen. 

Familie CARABIDAE 

Leislus fulvibarbis Dejean 

Nebria brevicollis (Fabricius) 

Notiophilus palustris (Duftschrnid) 

Larieera pilicornis (Fabricius) 

Elaphrus cupreus Duftschrnid 

Elaphrus riparius (Linnaeus) 

Clivinafossor (Linnaeus) 

Clivina collaris (Herbst) 

Dyschirius aeneus (Dejean) 

Dyschirius luedersi Wagner 

Tachys bistriahtS (Duftschrnid) 

Bernbidion harpaloides ServiJle 

Bernbidion lampros (Herbst) 

Bernbidion properans (Stephens) 

Bernbidion bipunctatum (Linnaeus) 

Bernbidion denteilurn (Thunberg) 

Bernbidion sernipunctaturn (Donovan) 

Bernbidion varium (Oiivier) 

Bernbidion quadrimaculatum (Linnaeus) 

Bernbidion articulatum (Panzer) 

Bernbidion octornaculatum (Goeze) 

Bernbidion clarcki Dawson 

Bernbidion furnigatum Duftschrnid 

Bembidion assimile Gyllenhal 

Bembidion normanman Dejean 

Bernbidion minimum (Fabricius) 

Bembidion maritimum Stephens 

Bembidion tetracolum Say 

Bembidion biguttatum (Fabricius) 

Bembidion aenewn Germar 

Familie CARABIDAE (vervolg) 

Amara plebeja (Gyllenhall) 

AnisodactyhtS binotatus (Fabricius) 

Stenolophus mixlus (Herbst) 

Stenolophus teutanus (Schrank) 

Trichocel!us placidus (Gyllenhal) 

Acupa/pztS meridianus (Linnaeus) 

A cupa/pus jlavicol!is (Sturm) 

Acupalpus parvulus (Sturm) 

Acupalpus dubius Schilsky 

Badister lacertosus Sturm 

Badister peltatztS (Panzer)/dilatatztS Chaudoir 

ChlaenhtS nigricornis (Fabricius) 

Oodes helopioides (Fabricius) 

Odocantha melanura (Linnaeus) 

Demetrias atricapillus (Linnaeus) 

Demetrias imperialis (Germar) 

Dromius longiceps Dejean 

Dromius melanocephahtS Dejean 

Microlesfes maurus (Sturm) 

Familie HYDRAENIDAE 

Helophorus brevipalpis Bedel 

Helophorus fulgidicollis Motsch. 

Familie HYDROPHILIDAE 

Sphaeridium lunatum F. 

Familie PHALACRIDAE 

Stilbus oblongztS (Er.) 
Familie COCCINELIDAE 

Coccidu/a rufa (Hbst.) 

Coccidu/a scutellata Hbst. 

Adalia bipunctata L. 



B!!mbidion ltuwl tum (Fourcroy 

Bt!mbi f1011 iricolor B d I 

Be mb i flon guuula (F bri i u ) 

Asaplud1011 curtum (Heyden) 

Asaphidion jlcr.-ipes (Linnaeus) 

Asaphid1on stierfini (Hcyden) 

Pogonus chalceus (M rsh m) 

Trechus qu nstri IL hr nk 

Trechus obtu.sus Eri h on 

P rrobu.s atronifus (Ström) 

P1eros1iclws '"ernab (Panzer) 

P1erost1clms str nutlS (P nz r) 

P1ero uclm.s diligen ( turm) 

A onu111 111 r m tum ( innaeus) 

Agommt muelleri H rbst 

Agonum nigrum Dej an 

AgoT wn ,•iduum (Panzer) 

A onum moeslum (Duftsclunid) 

Agonu111 thoreyi Dejean 

Agonum juligi11osum (Panzer) 

Agonum mieons ( icolai) 

Agonu111 dorsale (Pontoppid n) 

Agonum assiTnile (Paykull) 

Agonwn albipes (Fabricius) 

Coccm •11 eptemptmct t L. 

nisosticta no' emdecimpunctat L. 

(L.) 

·mili 

AphodulS brevis (Erichson) 

umilt HRY ID 

Lem melanoptiS .) 

Chry ome/a "' ri liS Sball. 

Phae on spp. utr. 

Pr OCUTIS phe/andrii 

Phyllotr 1 undulat Kuts h. 

Plryllotret ochnp s Curt. 

Aphthona spp. Che r. 

Longitarsis spp Latr. 

}{, lttc spp. F. 

Chalcoides plulus (Latr.) 

Epi1hrL-r pubeseens (Koch) 

Chaetocnema concinna 1arsh.) 



Bijlage 14 I Lijst van alle waargenomen vogelsoorten met Nederlandse en 
wetenschappelijke naamgeving langs de Zeeschelde 

(uit VAN W AEYENBERGE 1994) 

Aalschol ver 
Baardmannetje 
Bergeend 
Blauwborst 
Blauwe Reiger 
Boerenzwaluw 
Boomkruiper 
Boomvalk 
Bosrietzanger 
Bosuil 
Braamsluiper 
Bruine Kiekendief 
Buidelmees 
Buizerd 
Canadese Gans 
Cetti 's Zanger 
Ekster 
Europese Kanarie 
Fazant 
Fitis 
Fuut 
Gekraagde Roodstaart 
phoenicurziS 

Phalacrocorax carbo 
Panurzts biarmicus 
Tadorna tadorna 
Luscinia svecica 
Ardea cinerea 
Hirundo rustica 
Certhia brachydactyla 
Falco subbuteo 
AcrocephalziS palustris 
Strix aluco 
Sylvia curruca 
Circus aeruginosus 
Remiz pendulinus 
Buteo buteo 
Branta canadensis 
Cettia cetti 
Pica pica 
SerimiS serimiS 
Phasianus colchicus 
PhylloscopziS trochilziS 
Podiceps cristalLIS 
Phoenicurus 

Gele Kwikstaart Moticillajlava 
Gierzwaluw Apus apus 
Grasmus Sylvia conmnmis 
Graspieper Antlius pratensis 
Grauwe Gans Anser anser 
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata 
Groene Specht Pieus viridis 
Groenling Carduelis chloris 
Grote Bonte Specht Dendrocopos major 
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus 
Grote Lijster Turdus viscivorus 
Grote Mantelmeeuw Larus marimiS 
Grutto Limosa limosa 
Heggemus Prunel/a modularis 
Holenduif Colwnba oenas 
Houtduif 
Huismus 
Huiszwaluw 
lisvogel 
Kauw 
Keep 
Kemphaan 
Kievit 
Klapekster 

Columba palumbziS 
Passer damesficus 
Delichon urbica 
Alcedo atthis 
Corvus monedula 

Fringilla montifringilla 
Philomachus pugnax 
Vanel!ziS vanellus 
Lanius excubitor 

Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus 
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 
Kluut Recurvirostra avosetta 
Kneu Carduelis cannabina 
Knobbelzwaan Cygnus olor 
Koekoek Cuczt!us canorus 
Kokmeeuw LarziS ridibundus 
Koolmees 
Koperwiek 
Krakeend 
Kramsvogel 
Kuifeend 
Matkop 
Meerkoet 
Merel 
Nachtegaal 
Oeverloper 
Oeverzwaluw 
Paapje 
Patrijs 
Pij lstaart 
Pimpelmees 
Putter 
Ransuil 
Regenwulp 
Rietgors 
Rietzanger 
Ringmus 
Roodborst 
Roodborsttapuit 
Rosse Grutto 
Scholekster 
Sijs 
Slobeend 
Snor 
Sperwer 
Spotvogel 

PantS maj or 
TurdtiS iliactiS 
Anas strepera 
TurdziS pitaris 
Aythya juligul a 
Parus mantanus 
Fulica atra 
TurdziS meru/a 

Luscinia megarhynchos 
Actites hypo/eucos 
Riparia riparia 
Saxicola rubetra 
Perdix perdix 
Anas acuta 
PantS caeruleus 
Carduelis carduelis 
Asio otus 
NwneniziS phaeopus 
Emberiza schoeniclus 

Acrocephalus schoenobaemiS 
Passer mantanus 
ErithacziS rubecula 
Saxicola torquata 
Limosa lapponica 

Haemalopus ostralegus 
Carduelis spinus 
Anas clypeata 
Locuste/la luscinioides 
Accipiter nisus 
Hippolais icterina 

Spreeuw 
Sprinkhaanrietzanger 
Staartmees 

TurmiS vulgaris 
Locustel/a naevia 
Aegithalos eaudatliS 

Stormmeeuw 
Tafeleend 
Tjiftjaf 
Torenvalk 
Tortel 
Tuinfluiter 
Tureluur 

LarziS canus 
Aythyaferina 
Phylloscopus collybita 
Falco tinnunculus 
Streptopelia turtur 
Sylvia borin 
Tringa totanziS 



.. 

Turks Tortel 

interkon in 
\ intertalin 

trt!ptopelt 1 (l•caocto 
hwda arwnsis 

Frm til co •leb 

Oriolus oriolus 
An s pi l)rh)n !tos 

Tro lo te rro lod les 
An cr.:cc 

\ itg tj. 
Wille wiksta rt 

u lp 
Z1n lij t r 
Zil ermeeuw 
Zil rpk icr 
~ ~n lin 
Z an Kraai 

Trin a ochrop11.S 
foraei/la alb 

t\umtniltS arquata 
Turd11.S philomelos 
Lant.S argentalli.S 
Plul'i I' sq tarol 
An quer uedul 
Con'II.S corone corone 
Pho nicurus ochroro 
Trm f)lhropus 
\lli\'IIS migrans 

S> I i atricapilla 



Bijlage 15 I Overzicht van de tclresultaten: maximale dcnsitciten 

(uit VAN W AEYENOERGE 1994) 

Soort tot. densiteit I soort dgl * dg2* dg3* dg4* dg5 * dg6* dg7* dg8* dg9 dg lO dg l! dgl 2 dg l3 dg l4 dg l5 dgl6 dgl? dg l8 

l.GGa 0.014453 - 0.117 - - - - - - - - - - - - - - - -
2. nE 0.030713 - 0.0585 - - - 0.2519 - 0.5758 - - - - - - - 0.0365 0.0702 -

3. KrE 0.005420 - 0.0439 - - - 0.2519 - - - - - - - - - - - -
4. wr 0.001807 - - - - - - - - - 0.0333 - - - - - - - -
5. WE 0.220408 - 0.2779 - 0.1024 - 0.7557 - 0.7678 0.1625 0.0666 0.4 178 1.7094 0.4507 - 0.19 12 0.2553 0.3159 -
6. SE 0.001807 - 0.0146 - - - - - - - - - - - - - - - -
7.llrK 0.014453 : - 0.0292 0.0621 0.1024 0.0248 - - - - . - - - - 0.0686 - - - -
8. TV 0.007226 - - - - - - - - - 0.0333 - - - - - 0.0729 - -
9. Pa 0.001807 - - - - - - - - - - - 0.1709 - - - - - -
10. Fa 0.034326 - - - - - 0.7557 - 0.7678 0.1625 - - 0.34 19 - - - 0.0729 0.035 1 -
11. WR 0.009033 - 0.0585 - - - - - - - - - - 0.0501 - - - - -
12.WH 0.269186 - 0.0292 - - - - - - 0.2437 0.233 I 0.4 178 0.6838 0.5508 0.2058 0.3824 0.401 2 0.4563 -
13.MK 0.016260 - 0.0731 0.0207 - - - - - - - - - - - - - - -
14. Sc 0.005420 - 0.0439 - - - - - - - - - - - - - - - -
15. KI 0.027099 - - - - 0.372 1 - - - - - - - - - - - - -
16. Ki 0.036132 - 0.0292 - - 0.0744 - - 0.096 - 0.0333 - 1.5385 - - - 0.0365 - -

17. Tu o:ol2646 - 0.0731 - - 0.0496 - - - - - - - - - - - - -
18.ZiM 0.005420 - 0.0439 - - - - - - - - - - - - - - - -
19. VD 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20. HLD 0.066845 - - - - - 1.5 113 - 0.4798 - 0.0333 0.1393 0.1 709 - 0.3429 - 0.0729 - -
21. HD 0.209568 - - - - - 3.5264 - 0.2879 0.1625 0.2997 0.1393 0.1709 0.5508 0.0686 - 0.3647 0.1755 -
22. TI 0.005420 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23. TD 0.045165 - - - - - - - - - 0.0333 - - - 0.0686 - 0.1094 0.0702 - i 
24. Koe 0.043359 - - - - - 0.25 19 - - 0.1625 0.0999 - 0.1709 - 0.1372 - 0.0365 0.035 1 - i 

25. RU 0.001807 
I - - - - - - - - - - - - - 0.0686 - - - -

26.GS 0.014453 - - - - - - - - - 0.0666 - 0.1709 - 0.0686 - - - -
27. ons 0.068652 - - - - - - - - 0.1625 0.333 0.1393 0.1 709 - 0.0686 - 0.0365 0. 1053 -
28. VL 0.009033 - - - - 0.124 - - - - - - - - - - - - -



29. GP 0.018066 - 0. 13 16 0.0207 

30. GKw 0.012646 0.0439 0.0207 - 0.0744 

31. WKw 0.007226 - - 0.6061 - - - 0 .1?12 oonl) -
32. w 0.411909 - 0.0207 - - - 06-l?9 0.7992 02786 0.3419 1.302 0.3429 0.1?12 0.4741 0.70~ 029 

33. HM 0.23 1247 - - - 1.0076 - 09597 02437 03661 04178 0.5128 0.1502 04801 0 3824 0.2188 00351 00657 

34. R 0.054199 - - - - - - 0 1332 - 02003 - - - 0.0328 

35. N 0.030713 - - - - - - 0 16~ 00999 - - 0 .1002 - - - - 00328 

36. nn 0.287252 0.1796 0.2047 0.3311 1.3306 0.2977 0.7557 1.2121 0.8637 04062 0 333 0 .4178 1.0256 04006 06173 03824 02918 0..351 

37. M 0.460688 - 0.0207 - 05038 - 06718 0.2437 0 4995 0 2786 0 1709 0 85 13 1.5089 0 .3824 0 4376 0 63 18 0.1642 ,, 

38. z 0.177049 - - - - - 0.1332 0.1393 01709 00501 02743 - 0 3647 0 .4563 0 0985 

39. GL 0.007226 

40. SRZ 0.003613 - - - - 0 1919 . -

41 . Sn 0.001807 - 0.0 146 -
42. RZ 0.012646 - 0.0292 - - - 0.2519 -
43. D 0.283639 - - - 0.1024 0.0744 0.2519 - - 07311 0 .1332 0.9749 1.7094 0 5008 1.4403 0.5736 02918 0.4563 0032 

44. KK . 1.230308 0.5837 1.4332 0.1448 2.6612 0.1985 3.2746 66667 2.8791 I ~998 0.5328 0.974'> 1.0256 1-1021 22634 . 007~ 0.491-' 0.39-'1 

45. sv 0.010840 - - . - - - - . - 00501 

46. GM 0.117430 - - 0 5038 - 0 096 0 4062 0 0666 0 1393 1.709-4 0 .5003 0.)4:!9 0 3824 0 .1459 0,1755 0 0657 

47. T 0.3 12545 - - - - - 02879 02437 05661 0 2786 0.6838 0 3505 0.2058 0.5736 0.3282 0.702 

48. ZK 0.402876 . - - . - 04062 06327 . 03419 1. 1017 03429 . 0.3CM7 0..5616 OJ61-

49. Tj 0.390230 - - . . 02519 - 0.1919 0 4062 0.5661 0.1393 0.3419 1.5523 0 .7545 0 382-' OJ()I)J 0_2106 0.3612 

50. F 0.025293 - - - - - - - . - - - - 0.2743 . 
51. DM 0.003613 - 0.0292 -
52.SM 0.043359 - - - . - - - . 0 .1998 - - . 0.1371 - . 00702 -
53. MKo 0.077685 - - - . . - . . 0.1998 0.1393 - 0200) . - . 0 .1053 . 
54. p 0.0921 38 - . - - . . . . 00999 - 0 .1709 0 .1002 00686 . - 00351 -
55. K 0.130077 . - . . . - . 0096 00812 00999 - . 02003 - - - 0 .1053 . 
56. BKr 0.001807 

57. DMees 0.001807 - - - - - . . . . 0 1)9) . 
58. Wie 0.003613 - . - - . - - . . 0 

59. VG 0.010840 - . - - - . . . OORI2 00331 . . . oon9 
60. E 0.045165 - . • : . - 0.7557 - 02879 . 00333 - 0.1709 0 . 1~02 - - 00365 00702 

61. ZKr 0.023486 - - - . . . . . . . . 0050 1 OJ372 - 00365 00351 
62. S 0.030713 . . - - . - - - - - 0 1393 - - - . . 0.0351 
63. H 0.014453 - - - - . - - - - - - 04006 



64.RM 0.00361 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65. V 0.054 199 - - - - - - - - 0.0812 - - - - - - 0.0365 0.0351 0.0657 

66. Keep 0 - - - - - - - - - - : - - - - - - - -
67. G 0.010840 - - - - - - - - - - - - 0.1002 - - - - -
68. Pu 0.007226 - - - - - - - - - 0.0333 - - - - - - - -
69. Kn 0.045165 - - - 0.1024 0.0248 0.7557 - 1.2476 - - - - - 0.0686 0.5736 0.0729 - -
70. RG 0.101171 0.0449 0.3802 0.1241 0.1024 0.124 - - 0.1919 0.0812 0.0666 0.4178 0.6838 - 0.0686 - - - -
Tot. # terr. I ha 6.370140 

Aantal soorten broedvogels (S) I ha 0.1347 0.3071 0.1862 0.7165 0.2729 4.282 1 1.8182 1.7274 1.7059 1.0989 2.6462 4.1026 1.2519 1.7833 2.2945 1.0212 0.9477 0.3941 

Aantalterritoria (N) I ha 0.8083 3.1588 0.7656 4.5036 1.4388 15.6 17 8.4848 10.94 6.58 6.9597 6.1281 14.359 11.317 10.425 4.5889 4.9234 6.5286 1.9704 
--- ---------



Soon dg l9 dg20 dg2 1 dg22 dg23 dg24 dg25 dg26 dg27 dg28 dg29 dg30 llgJI dgJ2 dgJ3 dg34 dg35 dgJó dg37 dgJ8 

I. GGa - - - - - - - - - - - -
2. llE - - - - - - 0.0293 - - - - - - - - - OAS 
3. KrE 

4. wr 
5. WË p .6591 0.6731 0.41 37 2.5641 0.578 0.192 - 0.3842 0.0878 0 .554 0.1929 - 0 .1282 - - 0.369 02262 -
6. SE 

7. llrK 

8. TV 1- - - - - - - 0.096-l -
9. Pa 

10. Fa - - - - - - 0096 1 -
11. WR - - - - - -
12. WH 0.905 I .8269 0.2068 2.564 I - 0. 192 0.1946 0.2882 0.7321 1.385 0675 02857 - . - - 0 2262 0 4255 - 1.5982 
13. MK - 0.1923 - - 0.0274 -
14.Sc 

15. KJ 
16. J(j 

,_ 
- - - - - 00878 -

17. Tu 

18. ZiM •-

19. VD 

20. HLD - 0.0962 - - - 0.0549 - 0.096 1 0 146-l - - 0 .7143 - - 0 .7:1 
21. HO 0.3017 0.9615 0.4137 1.2821 - 0.3292 0.389 1 0.2882 0 4978 0.277 - 0.1429 . . 1.0526 . . 1.27 
22. TT . 0.1923 . - - - - - 0.0293 -
23. TD - 0.0962 0.3102 - - 0.0274 0.1946 0.6724 0 .117 1 . 0 
24. Koe 0.1508 0.1923 0.1034 . - 0.0549 - 0.1921 0.117 1 - 0 09 
25. RU 

26. GS ~- 0.0962 - - - 0.0549 - 0.0961 
27. GllS - 0.0962 0.2068 0.641 - 0.2469 - 0.192 1 0.0878 - 0.1429 . 
28. VL 

29.GP 

30. GKw·-

31. 
WKw 
32.W 10.7541 2.1154 1.1375 0.641 - 0.6036 0.7782 0.7685 0.76 13 - 0 3857 0 .857 1 0 'i 128 0 20-SS 1.0526 - - 0 4255 



33.HM 0.7541 1.4423 0.517 1 3.8462 - 0.2469 0.1946 0.6724 0.2343 - - 0.7143 0.5128 0.2045 1.5789 - 0.2262 1.2766 -
34.R - 0.2885 0.9307 - - 0.192 0.1946 - 0.0293 -
35.N - - - - 0.2469 -
36. BB 0.1508 0.0962 0.1034 - 0.578 - - 0.0961 0. 17 57 0.277 0.0964 0.2857 0.1282 - 0.5263 0.369 0.4525 2.1277 -
37. M 0.905 1.5385 0.3102 1.2821 - 0.4664 0.5837 0.6724 1.6105 1.108 0.2893 2 0.5128 - 2.1053 0.369 0.4525 - 1.6461 0.6849 

38.Z 0.4525 0.3846 0.2068 - - 0.3292 0.3891 0.5764 0.5271 - 0.0964 0.2857 0.5 128 - 1.0526 - 0.2262 1.2766 - 0.2283 

39.GL - 0.0962 - - - 0.0549 - - 0.0293 -
40. SRZ -

41. Sn 

42.RZ - - - - - - - - 0.0964 - - - 0.738 0.2262 -
43. B 0.3017 0.4808 0.1034 0.641 - 0.0823 - 0. 1921" 0.3221 0.277 0.2893 0.1429 0.5 128 - 2.1 053 - - 2.1 277 2.4691 3.88 13 

44.KK 1.3575 0.2885 0.7239 0.641 6.9364 o:o823 2.5292 0.8646 1.6398 0.831 1.7358 0.2857 0.641 - 3.6842 - - 6.8085 34.568 21.233 

45. sv - - 0.1034 . - - 0.0549 - 0.0961 - - - - 0.1282 -

46.GM - - 0.1034 2.5641 - 0.0274 - . 0.0961 0.0293 0.277 0.0964 - 0.1282 - 1.0526 - 0.4525 0.4255 -
47. T 1.2066 1.4423 0.6205 3.2051 - 0.3292 0.3891 0.5764 0.6442 0.277 0.8679 0.5714 0.1282 0.2045 1.0526 1.107 0.2262 1.7021 -
48.ZK 1.0558 0.9615 0.7239 0.641 1.1561 0.9328 1.5564 1.3449 0.7321 0.277 0.8679 1.1429 0.5128 - 0.5263 0.2262 0.4255 -
49. Tj 1.3575 "1.0577 0.7239 1.2821 - 0.823 0.5837 0.6724 0.35 14 1.108 1.4465 1.2857 0.7692 - 2.631 6 0.369 0.4525 0.4255 

50.F 0.6033 0.1923 - - - - - - 0.0293 - 0.0964 0.1 429 0.1282 -
51. BM -

52.SM 0.1923 . - - - - - 0.0961 0.2343 - 0.4286 -

53. MKo - 0.5171 0.641 - 0.3292 - 0.1921 0.1757 - 0.0964 0.2857 -
54.P 0.4525 0.4808 0.4137 0.641 - 0.1646 0.1946 0.1921 0.4392 - - 0.7143 - - 0.369 

55. K 1.0558 1.0577 0.3102 1.9231 - 0.3292 - 0.3842 0.2928 - - I. 1429 0.1282 - 0.5263 

56. BKr - - - - - - - 0.0293 -
57. 
BMees 
58. Wie -
59. VG - - - - - 0.0293 - - - 0.2283 
60. E 0.1508 0.2885 - 0.1946 - 0.1464 - - - - 0.369 
61. ZKr - 0.1923 - - - 0.0823 - - 0.0293 - 0.2564 

. '62. s - - 0.1034 - - 0.0274 0.1946 0.1921 0.1464 - 0.0964 0.2857 0.2564 
63. H 

64. RM ~ - - - - - - 0.0293 - 0.1429 
65. V 0.4525 0.2068 - - 0.1646 0.3891 0.4803 0.1464 0.2857 
66. Keep -



dg 36 : fll!t Konkel choor (2,35 ha) 

dg 37 : De Scheldt!dijk na 1 dl! Brttde choren en na t h t Konlct!lschoor (2.43 ha) 

d J 3 : Drt Schddt!dijk c1 11 11! Pa1r J 'lllllt:.:r .:n-potpold.:r en ti! , •nO\'f!r dt! Bt!r mneers n-potpoldt!r en 
t Sclreldeclijk \.' n Uitber •n tot a m Welttrt!n (4.3 ha) 



Bijlage 15.2 / Afkortingen van broedvogelnamen onderscheiden in bijlage 15. 

B Bosrietzanger 
BB Blauwborst 
BE Bergeend 
BKr Boomkruiper 
BM Baardmannetje 
BMees Buidelmees 
BrK Bruine Kiekendief 
E Ekster 
F Fitis 
Fa Fazant 
G Groenling 
GBS Grote Bonte Specht 
GGa GrauweGans 
GKw Gele Kwikstaart 
GL Grote Lij ster 
GM Grasmus 
GP Graspieper 
GS Groene Specht 
H Huismus 
liD Houtduif 
HLD Holenduif 
HM Heggemus 
K Koolmees 
Keep Keep 
Ki Kievit 
KK Kleine Karekiet 
KI Kluut 
Kn Kneu 
Koe Koekoek 
KrE Krakeend 
M Merel 
MK Meerkoet 
MKo Matkop 
N Nachtegaal 
p Pimpelmees 

Pa 
Pu 
R 
RG 
RM 
RU 
RZ 
s 
Sc 
SE 
SM 
Sn 
SRZ 
SV 
T 
TD 
Tj 
TT 
Tu 
TV 
V 
VD 
VG 
VL 
w 
WE 
WH 
Wie 
WKw 
WR 
WT 
z 
ZiM 
ZK 
ZKr 

Patrijs 
Putter 
Roodborst 
Rietgors 
Ringmus 
Ransuil 
Rietzanger 
Spreeuw 
Scholekster 
Slobeend 
Staartmees 
Snor 
Sprinkaanrietzanger 
Spotvogel 
Tuinfluiter 
Tortel 
Tjiftjaf 
Turkse Tortel 
Tureluur 
Torenvalk 
Vink 
Visdief 
Vlaamse Gaai 
Veldleeuwe rik 
Winterkoning 
WildeEend 
Waterhoen 
Wielewaal 
Witte Kwikstaart 
Waterral 
Wintertaling 
Zanglijster 
Zilvermeeuw 
Zwartkop 
Zwarte Kraai 

-Mister Cooy 
Qulck Prlntlng Serveces 

Overpoortstraat 52 • 9000 Gent 
tel. 09/222.88.62 fax 091245.22.04 

email : mister.copy@pandora.be 
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