
 

 

 
1/14 

 

INBO.A.2010.88 

 

 
 
 
 
 

 
 
Advies betreffende opbrengstderving bij de oogst van ui, 

veroorzaakt door de aanwezigheid van strandmelde 

 

 

 

Nummer: INBO.A.2010.88 

Datum: 31/03/2010 

Auteur(s): Wouter Van Landuyt, Wouter Courtens  

Contact: Lon Lommaert 

lon.lommaert@inbo.be 

Kenmerk aanvraag: e-mail op datum van 25 maart 2010 

Geadresseerden: Thomas Debonnet en Danny Maddelein 

ANB Buitendienst West-Vlaanderen 
Zandstraat 255 bus 3 
8200 Sint-Andries (Brugge) 
Thomas.debonnet@lne.vlaanderen.be 
Danny.maddelein@lne.vlaanderen.be 
 
 

Cc: Carl Deschepper 

ANB Centrale diensten 
Koning AlbertII-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 
Carl.deschepper@lne.vlaanderen.be 

 



 

 

 

 
2/14 

 

INBO.A.2010.88 

 

AANLEIDING 
De aanleiding van dit advies is de schadeclaim van dhr. Jan Vandepitte aan het Vlaamse 
Gewest (Agentschap Natuur en Bos) omwille van een verminderde productieopbrengst op 
een akker met ajuinen die volgens de aanklager veroorzaakt zou zijn door strandmelde, 
die op het perceel woekert en daar door kleine rietganzen vanuit het Zwin zou zijn 
aangevoerd.  
 

VRAAGSTELLING 
De vraag van het Agentschap Natuur en Bos is of het waarschijnlijk is dat zaden van 
strandmelde door kleine rietganzen vanuit het Zwin naar akkers in de Hazegraspolder 
getransporteerd werden en daar vervolgens grote populaties vormen die schade 
veroorzaken aan de gewassen. 
 

TOELICHTING 
Ecologie en verspreiding van strandmelde in Vlaanderen  
Strandmelde is een soort met een zeer enge ecologische range. Het groeit in zilte en brakke schorren 
op de zone waar het getij wieren en ander organisch materiaal afzet tegen hoger gelegen delen die bij 
springtij niet overstroomd worden (het zgn. vloedmerk, zie ondermeer Weeda et al., 1985, Van 
Landuyt, 2006). In tegenstelling tot de meeste planten van het hoogstrand groeit strandmelde vooral 
op vloedmerken die niet met zand overstoven worden. In Vlaanderen groeit de soort vooral op het 
hoogstrand en in de smalle gordel op het overgang van het schor naar de hoger gelegen duintjes 
maar eveneens tussen rijshout op het hoogstrand en op zeewerende dijken. Het areaal omvat de hele 
kustzone (zie figuur 1 en 2) en loopt door via Nederland  tot in het brakke deel van het Schelde-
estuarium (van der Meijden et al., 1989) (bijlage 1) in Antwerpen. Uitzonderlijk worden individuele 
exemplaren buiten deze biotopen gevonden, veelal op plaatsen waar er grond aangevoerd is. In 
tegenstelling tot wat expert Wilfried Van Eeno aanhaalt is strandmelde geen belangrijke soort in de 
Zwinpolders en de Zwinduinen. Ze komt wel voor in de schorrengebieden van het Zwin zelf en hier en 
daar op het hoogstrand voor de Zwinduinen. Gevallen waarbij strandmelde als akkeronkruid optreedt 
zijn in Vlaanderen tot op heden niet gekend. Wel zijn gevallen bekend waar enkele individuen 
optreden langs door strooizout beïnvloede wegbermen van autosnelwegen en in haventerreinen op uit 
de kuststreek aangevoerde grond (Van Landuyt, 2006). Deze situatie is vergelijkbaar met deze op de 
Britse eilanden (Preston et al., 2002) : “An erect annual of open, usually sandy or silty places near the 
sea, often forming dense stands along saltmarsh drift-lines, estuarine banks and sea-walls, and on 
waste ground around docks. It also grows in saline areas inland, and as a colonist by salt-treated 
roads.”) en in Nederland (Weeda et al., 1985). In het noorden van Frankrijk (Toussaint et al., 2008) 
(bijlage 2) wordt de soort eveneens vermeld in het artikel uit Oikos dat door de deskundige expert 
Wilfried Van Eeno aanhaalt in zijn betoog (Steen, 1984): “This suggest that factors other than salinity 
and nitrogen supply are critical for the very narrow habitat amplitude of A. littoralis and the fact that 
this species, in contrast to many other annual seashore plants, is not a weed on arable soil”. 
 
Herkenning van strandmelde en mogelijke verwarring met verwante soorten 
Een aantal andere melde-soorten kunnen gemakkelijk met strandmelde verward worden. Met name 
uitstaande melde kan vormen hebben met smalle lijnvormige bladeren. Deze soort samen met 
spiesmelde zijn zeer frequente akkeronkruiden in de polders (zie figuur 3). Op basis van de door de 
expert ter beschikking gestelde foto’s is het  onmogelijk om te bepalen dat het om strandmelde dan 
wel een andere (melde-)soort gaat. De grote en sterk vertakte habitus van de plant op de foto doen 
evenwel eerder vermoeden van niet.   
 
Verbreidingscapaciteit van strandmelde en andere melde- en ganzenvoetsoorten 
Strandmelde verbreidt zich vooral met zeewater. Dit verklaart waarom de soort nagenoeg uitsluitend 
in de vloedmerken van de zee en het brakke deel van het Schelde-estuarium gevonden wordt. 
Eventuele vondsten in het binnenland zijn steeds gebonden geweest aan transport van grond. 
Alhoewel verbreiding van zaden van schorplanten door ganzen effectief gebeurt, blijkt het veel minder 
efficiënt dan door de getijdenwerking en blijkt de grootteorde van dit verbreidingsmechanisme 2 maal 
kleiner te zijn dan dit van de getijdenwerking (Chang et al., 2005). In deze studie werden droppings 
van rotganzen onderzocht op kiemkrachtige zaden. Van strandmelde werden in deze studie geen 
kiemende zaden gevonden in op het schor verzamelde rotganskeutels, wel van de sterk verwante 
soort spiesmelde en van de meeste andere schorplanten. Een additioneel voederexperiment bij 
brandganzen, waarbij strandmeldezaden werden gevoederd aan de dieren, wijst uit dat er geen 



 

 

 

 
3/14 

 

INBO.A.2010.88 

 

zaadoverleving was vast te stellen van deze soort na passage doorheen het maagdarmstelsel van de 
ganzen (zie fig. 3 in  bijlage 3). 
 
In het verslag van deskundige expert Wilfried Van Eeno wordt aangehaald dat andere vergelijkbare 
onkruiden zoals melganzenvoet (Chenopodium album) pas op de akkers rond Knokke-Heist zouden 
verschenen zijn nadat pluimveemest werd aangewend.  Dit  zou bewijzen dat dit de vector voor het 
verschijnen van melganzevoet is. Andere verbreidingsmechanismen zijn echter ook mogelijk zoals 
grondverplaatsing, gebruik van landbouwmachines, zaaigoed enz. Melganzevoet is bovendien een 
soort die reeds zeer lang in de regio voorkomt, net zoals spiesmelde en uitstaande melde (Van 
Rompaey and Delvosalle, 1972 en bijlage 4). Dit in tegenstelling tot wat expert Wilfried Van Eeno 
beweert. 
 

 

Figuur 1: Verspreiding van strandmelde in Vlaanderen (blauwe vierkantjes : periode 1939-1972 / 
blauwe bollen : periode 1972-2004) (Van Landuyt et al. 2006). 

 

Figuur 2: Verspreiding van strandmelde aan de oostkust: rode vierkanten = soort is aangetroffen in de 
periode 1972-2009 (bron: http:\\flora.inbo.be). 
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Figuur 3: Verspreiding van uitstaande melde in Vlaanderen (blauwe vierkantjes : periode 1939-1972 / 
blauwe bollen : periode 1972-2004) (Van Landuyt et al. 2006). 

 
Foerageergedrag van kleine rietganzen in de Oostkustpolders 

Kleine rietganzen foerageren in de Oostkustpolders in hoofdzaak op permanente 
graslanden alhoewel er in de tweede winterhelft ook op akkers met wintergraan gegraasd 
wordt (Courtens & Kuijken, 2005). Uit de resultaten van de monitoring  van de Speciale 
Beschermingszone ‘3.2 Poldercomplex’ blijkt dat kleine rietganzen het Zwin niet 
gebruiken als foerageergebied. De soort werd er tijdens de maandelijkse tellingen nooit 
waargenomen (Courtens & Verbelen, 2008), (Courtens & Verbelen, 2009), figuren 4-8. 
Bijlage 5-7 geven de exacte telgegevens weer van de telgebieden in de onmiddellijke 
omgeving (Zwin, Hazegraspolders, Willem-Leopold polder) die aan de basis liggen van de 
gegevens uit de winter 2007/2008 (figuur 7). Hieruit blijkt dat in de winter geen kleine 
rietganzen foeragerend werden waargenomen in het Zwin, de enige groep van 4 
exemplaren die werd waargenomen was in de Willem-Leopold polder in een grasland 
habitat. De plaatsen met hoge aantallen foeragerende kleine rietganzen liggen in de 
polders ten westen van het Boudewijnkanaal en ter hoogte van Damme. In deze 
gebieden is nog nooit strandmelde gevonden. 
Grauwe ganzen daarentegen foerageren wel regelmatig in het Zwin evenals in de 
aanpalende polders (Kuijken et al., 2005), figuur 9). 
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Figuur 4: Verspreiding van de pleisterende kleine rietganzen in de Oostkustpolders in de 
winter 2004-2005 (uitgedrukt in gansdagen = aantal exemplaren x aantal dagen 
aanwezig). 
 

Figuur 5: Verspreiding van de pleisterende kleine rietganzen in de Oostkustpolders in de 
winter 2005-2006.  
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Figuur 6: Verspreiding van de pleisterende kleine rietganzen in de Oostkustpolders in de 
winter 2006-2007. 

 
Figuur 7: Verspreiding van de pleisterende kleine rietganzen in de Oostkustpolders in de 
winter 2007-2008 (Courtens & Verbelen, 2008). 
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Figuur 8: Verspreiding van de pleisterende kleine rietganzen in de Oostkustpolders in de 
winter 2008-2009 (Courtens & Verbelen, 2009). 
 

 
Figuur 9: Verspreiding van de belangrijkste soorten overwinterende ganzen in de 
Oostkustpolders (taartdiagrammen geven de verhouding van de soorten weer, de 
verschillende groenschakeringen het percentage permanent grasland) (Kuijken et al., 
2005). 
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CONCLUSIE 
 
1. Uit de ecologische niche van strandmelde en haar verspreiding in West-Europa blijkt 

dat het zeer onwaarschijnlijk is dat strandmelde optreedt als akkeronkruid. Mogelijk 
gaat het om een verwante soort maar hierover hebben we geen zekerheid aangezien 
we niet over herbariummateriaal van de betrokken onkruidpopulatie beschikken.  

2. Strandmelde komt over de volledige lengte van de Belgische kust voor en het areaal 
loopt door in Nederland langs het Schelde-estuarium tot in Antwerpen. Bijgevolg is 
het onmogelijk met zekerheid vast te stellen dat de herkomst van de zaden het Zwin 
is, ook al komt die soort daar wel degelijk voor.  

3. De studie van Chang et al. 2005 toont aan dat ganzen geen belangrijke factor zijn in 
de verbreiding van strandmeldezaden aangezien er zelfs na actief voederen van de 
ganzen met vruchten van strandmelde geen kiemkrachtige zaden gevonden zijn in de 
keutels van deze ganzen. 

4. Aangezien de foerageergebieden van kleine rietganzen niet samenvallen met de 
groeiplaatsen van strandmelde lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat kleine rietganzen 
verantwoordelijk zouden voor de verbreiding van strandmelde. Mochten kleine 
rietganzen strandmelde verbreiden zou het logisch lijken dat ook in de gebieden met 
hoge aantallen kleine rietganzen strandmelde optreedt als akkeronkruid wat niet het 
geval is. 
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BIJLAGEN 
Bijlage 1: Verspreiding van strandmelde in Nederland (van der Meijden et al., 1989). 
Groen: na 1950; * : voor 1950. 

 
 



 

 

 

 
10/14 

 

INBO.A.2010.88 

 

Bijlage 2: Verspreiding van strandmelde in Noord-Frankrijk, departement Nord 
(Toussaint et al., 2008). 
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Bijlage 3: Uittreksel uit het artikel van Chang et al. (2005) waarbij aangetoond werd dat 
er na de passage van zaden van strandmelde (Atriplex littorale) door het darmkanaal van 
brandganzen geen kiemkrachtige zaden van deze soort werden gevonden, zie figuur 3.  
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Bijlage 4: Inventarisatielijst van het kilometerhok waarin het betrokken perceel ligt en 
die aantoont dat soorten als melganzenvoet (op de lijst als Chen. al. = Chenopodium 

album) en spiesmelde (op de lijst als Atri has = Atriplex hastata, synoniem van Atriplex 
prostrata) reeds zeer lang in het gebied aanwezig zijn (bron IFBL-archief Nationale 
Plantentuin van België).   
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Bijlage 5: Resultaten van de halfmaandelijkse tellingen (winter 2007/2008) voor het 
telgebied 1007 (het Zwin) met aanduiding van de habitat waar gefoerageerd werd. 

NEDERLANDSE_NAAM Aantal datum LOCCODE habitat 
Grauwe Gans 82 13-okt-07 1007 schorre 
Grauwe Gans 14 04-nov-07 1007 schorre 
Grauwe Gans 113 17-nov-07 1007 schorre 
Rotgans 5 17-nov-07 1007 schorre 
Grauwe Gans 48 01-dec-07 1007 schorre 
Rotgans 4 01-dec-07 1007 schorre 
Brandgans 3 29-dec-07 1007 schorre 
Canadese Gans 1 29-dec-07 1007 schorre 
Grauwe Gans 1080 29-dec-07 1007 schorre 
Rotgans 2 29-dec-07 1007 schorre 
Canadese Gans 3 12-jan-08 1007 schorre 
Grauwe Gans 73 12-jan-08 1007 schorre 
Canadese Gans 8 15-mrt-08 1007 schorre 
 
Bijlage 6: Resultaten van de halfmaandelijkse tellingen (winter 2007/2008) voor het 
telgebied 1005 (Hazegraspolder) met aanduiding van de habitat waar gefoerageerd werd. 

NEDERLANDSE_NAAM AANTAL DATUM LOCCODE habitat 
Brandgans 190 26-jan-08 1005 grasland 
Grauwe Gans 336 26-jan-08 1005 bieten(resten) 
Kolgans 692 26-jan-08 1005 grasland 
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Bijlage 7: Resultaten van de halfmaandelijkse tellingen (winter 2007/2008) voor het 
telgebied 1004 (Willem-Leopold-Polder) met aanduiding van de habitat waar 
gefoerageerd werd. 

NEDERLANDSE_NAAM Aantal DATUM LOCCODE habitat 
Brandgans 5 17-nov-07 1004 schorre 
Grauwe Gans 107 17-nov-07 1004 grasland 
Grauwe Gans 6 17-nov-07 1004 schorre 
Kleine Rietgans 4 17-nov-07 1004 grasland 
Kolgans 287 17-nov-07 1004 grasland 
Grauwe Gans 24 01-dec-07 1004 grasland 
Grauwe Gans 490 01-dec-07 1004 maïsstoppel 
Kolgans 190 01-dec-07 1004 grasland 
Kolgans 1820 01-dec-07 1004 maïsstoppel 
Toendra Rietgans 4 01-dec-07 1004 maïsstoppel 
Grauwe Gans 5 15-dec-07 1004 grasland 
Grauwe Gans 5 15-dec-07 1004 bieten(resten) 
Kolgans 6 15-dec-07 1004 grasland 
Grauwe Gans 40 29-dec-07 1004 grasland 
Grauwe Gans 19 12-jan-08 1004 grasland 
Brandgans 7 26-jan-08 1004 grasland 
Grauwe Gans 5 26-jan-08 1004 grasland 
Kolgans 446 26-jan-08 1004 grasland 
Toendra Rietgans 1 26-jan-08 1004 grasland 
Brandgans 39 16-feb-08 1004 grasland 
Kolgans 617 16-feb-08 1004 grasland 
Brandgans 15 01-mrt-08 1004 grasland 
Grauwe Gans 24 01-mrt-08 1004 grasland 
Kolgans 36 01-mrt-08 1004 grasland 
Grauwe Gans 8 15-mrt-08 1004 grasland 
Kolgans 71 15-mrt-08 1004 grasland 
 

 
 
  


