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1 Inleiding 
 
De Stad Antwerpen wil de indicator- en doelsoorten opvolgen van alle gebieden in kader van het groenplan, om 
de evolutie in deze gebieden op te volgen en een gepast beheer toe te passen.  
 
Dit rapport geeft de resultaten van de uitgevoerde monitoring van planten in het Margueriedok te Antwerpen. 
Er werd gericht gezocht naar Ruwe bies als doelsoort.  
Op basis van deze gegevens worden gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies gegeven.  
 
Het Margueriedok is een bouwkundig erfgoed dat evenwijdig aan de Schelde ligt. Dit dok is in 1883 samen met 
de grote werken aan de Scheldekaaien gegraven als schuilhaven en aanlegplaats voor de kleine bootjes die 
voordien in de Brouwersvliet terecht konden.  
Het is een getijdendokje met stenen kaaimuren waarop een gietijzeren balustrade staat. Aan de landzijde bevindt 
zich een naar het noorden toe oplopende scheepshelling. Enkele loodsbootjes en de Boeienlegger liggen hier nog 
steeds aangemeerd. Dit is het enige, nog als dusdanig bewaarde getijdendok ter hoogte van de historische 
binnenstad. 
De onderzochte oppervlakte van dit dok beperkt zich tot  1,8 ha.  
 
 
 

 
 
Figuur 1 De contouren van het te inventariseren Margueriedok 
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2 Methodiek inventarisatie 
 
Het Margueriedok werd vlakdekkend onderzocht voor de flora op 06/06/2018, 27/06/2018 en 8/08/2018. De 
volledige inventarisatie was haalbaar omdat het gebied slechts een beperkte oppervlakte heeft. Deze methode 
was anderzijds noodzakelijk omdat niet precies te voorspellen is waar de doelsoorten zullen opduiken en er 
gevraagd werd om alle populaties in kaart te brengen.   
 
Er werd gericht gezocht naar Ruwe bies als doelsoort. Indien de soort werd aangetroffen zou een schatting 
gemaakt worden van de oppervlakte die de soort in neemt (in m²).  
 
Alle overige plantensoorten die we in het gebied aantroffen, werden aangeduid op de streeplijst. Voor zeldzame 
soorten en voor invasieve exoten werd de exacte locatie via GPS ingevoerd.  
 
 

3 Resultaten 
 

3.1.1 Algemene bevindingen 
In 2018 werden in het Margueriedok 111 plantensoorten genoteerd. Met de waarnemingen van de voorgaande 
jaren erbij komen we aan 132 soorten. Er werd één soort gezien die op de Rode Lijst staat als “Zeldzaam” (Van 
Landuyt et al., 2006): Behaard breukkruid. Eén soort is aangeplant: Zomerlinde. 
 
In totaal werden in 2018 twaalf uitheemse soorten genoteerd. Slechts drie uitheemse soorten staan op de lijst 
van invasieve exoten: Bezemkruiskruid, Valse wingerd en Zwart tandzaad. Vlinderstruik werd in 2015 
waargenomen, maar is in 2018 niet meer gezien.  
De soortenlijst van alle waargenomen planten vindt men in Bijlage.  
De doelsoort Ruwe bies werd niet waargenomen in het Margueriedok. Deze soort werd wel verderop in de 
Bonapartesluis gezien.  
 

3.1.2 Verspreidingskaart van Heen, Zulte, Behaard breukkruid + beknopte bespreking 
 
In tabel 1 wordt een inschatting gemaakt van het aantal exemplaren van de drie meest bijzondere soorten die 
werden waargenomen in het Margueriedok. Daaronder worden deze soorten kort besproken.  
 
Tabel 1 Geschatte aantallen van drie zeldzamere soorten in het Margueriedok 
  

Soort Geschat aantal 
exemplaren 

Locatie 

Heen 1000 Een metersbrede gordel over de volledige breedte van het dok 
Zulte 100 Verspreid over de kaaimuren en het slib 
Behaard breukkruid 100 Op de bovenkaden 

 
 

3.1.2.1 Heen 
Heen of Zeebies (synoniem) groeit in alkalisch, zeer ionenrijk, voedselrijk water. Geschikte biotopen zijn 
verlandende sloten, oeverzones van poelen en plassen, in de winter overstroomde laagten in zilte weilanden 
enz. Heen kan lang standhouden na complete verlanding of/en verzoeting. Het is een sterke soort, die begrazing 
kan verdragen en soms plaatselijk de vegetatie volledig domineert. In het Schelde- estuarium vertoont Heen een 
voorkeur voor het brakke gedeelte (HOFFMANN et al. 1996). Het is een kenmerkende soort voor brak tot zilt 
moeras. Ook Ruwe bies komt, in mindere mate, voor in deze vegetaties.  
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3.1.2.2 Zulte 
Zulte groeit in de contactzone tussen water en land in zilte tot brakke omstandigheden, in een milieu dat vaak 
gekenmerkt wordt door een sterke dynamiek. Zulte is daarom ook wel een soort storingsindicator. De soort 
pioniert op slibrijke, blote, sterk zoute substraten, maar kan ook lang standhouden in dichtgroeiende, 
verzoetende schorrenvegetaties. Het is een kenmerkende soort voor brak of zilt water, schorrenvegetaties en 
permanente soortenrijke graslanden met zilte elementen.  
 

 
 
Figuur 2 Behaard breukkruid is een éénjarige die tijdelijke populaties vormt tussen straatstenen en op muren. 
 
 

3.1.2.3 Behaard breukkruid 
Behaard breukkruid is een soort van zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselrijke, kalkarme, iets zure 
zandgrond of op stenige plaatsen. In de 19e eeuw was deze soort nog kenmerkende voor zandige akkers en 
wegbermen. Tegenwoordig heeft de soort daar geen plaats meer en vormt ze tijdelijke populaties in  steden, 
tussen straatstenen en langs spoorwegen. Behaard breukkruid heeft er baat bij dat het onkruid af en toe 
verwijderd wordt op de kademuren, zodat het de competitie met andere soorten kan overleven. 
 

3.1.3 Verspreiding van invasieve exoten + beknopte bespreking 
In Tabel 2 wordt de verspreiding en groeiplaats van de invasieve exoten weergegeven: Bezemkruiskruid, Zwart 
tandzaad en Valse wingerd.  
Hieronder worden deze soorten kort besproken: in welke mate ze invasief zijn, of het nodig is om ze in het gebied 
te bestrijden en op welke manier ze bestreden kunnen worden. 
 

 
Tabel 2 Geschat aantal exemplaren of oppervlakte en locatie van drie invasieve exoten die werden waargenomen in het 

Margueriedok.  
Soort Geschat aantal 

exemplaren 
Locatie 

Bezemkruiskruid 10 Bovenaan, in de ruigte van de begroeiing 
Zwart tandzaad 10 Op het slik 
Valse wingerd 3m² Op de noordzijde van de kaaimuur 
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3.1.3.1 Bezemkruiskruid 
Bezemkruiskruid is een kortlevende vaste plant (levensduur tussen 5 en 10 jaar), die 0,5 tot 1,2 m hoog wordt. 
De soort werd toevallig geïntroduceerd via wol, ze is afkomstig uit Zuid-Afrika.   
Bezemkruiskruid heeft een hoge verspreidingscapaciteit via zaad: één plant kan tot 10 000 zaden voortbrengen, 
die gemakkelijk door de wind, water of dieren verspreid worden. Er is geen vegetatieve vermenigvuldiging. 
Verspreiding langs wegen wordt in de hand gewerkt door het verkeer. Bezemkruiskruid koloniseert verstoorde 
gebieden (braaklanden, spoorwegen, autowegen), rotsuitstulpingen en zandduinen. De soort verkiest droge 
bodems maar kan ook op vochtige bodems groeien. 
De impact van Bezemkruiskruid is beperkt aangezien de soort voornamelijk verstoorde of minder waardevolle 
natuurgebieden koloniseert. Toch kunnen dichte populaties gevormd worden. De plant produceert 
allellopatische bestanddelen die de groei van andere soorten inhibeert.  
Bezemkruiskruid is ondertussen al jarenlang in Vlaanderen aanwezig en heeft zich overal kunnen verspreiden. 
Toch is er (buiten de duinen) nergens sprake van noemenswaardige problemen met de soort.  
 

3.1.3.2 Zwart tandzaad 
Zwart tandzaad plant zich enkel voor d.m.v. zaden. Eén plant kan enkele duizenden zaden voortbrengen die 
voornamelijk met de wind verspreid worden maar ook door waterstroming of watervogels. Deze plant werd 
toevallig ingevoerd uit Noord-Amerika.  
Het is een pionierplant die vochtige bodem verkiest en meestal gevonden wordt op rivieroevers, alluviale 
bodems en braakland. Zwart tandzaad kan aaneengesloten populaties vormen die een negatief effect hebben 
op inheemse soorten met in het bijzonder het inheemse Veerdelig tandzaad. Het kan belangrijke beschermde 
gebieden aantasten. Toch lijkt de impact in België voorlopig eerder beperkt.  
 

3.1.3.3 Valse wingerd 
Valse wingerd kan tot 15m hoog langs bomen groeien met behulp van ranken. De soort heeft een grote 
verspreidingscapaciteit. De vruchten worden verorberd door vogels die de zaden over lange afstand verspreiden. 
De plant groeit snel en ontsnapt gemakkelijk uit tuinen. De soort zit in de categorie B3 (Wijd verspreid met een 
gemiddelde impact) en staat op de Bewakingslijst. De plant heeft allellopatische eigenschappen, wat betekent 
dat ze concurreert via gifstoffen in de bodem die de groei van andere planten belemmert. Vermijd deze soort 
aan te planten in de buurt van bossen, bosranden, waterlopen en kustduinen, vooral in de buurt van beschermde 
gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.). Verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om 
zaadverspreiding te voorkomen. 
 
 

3.1.4 Gebiedsgerichte maatregelen en advies 
 

3.1.4.1 Knelpunten beheer 
- Er is al jaren niet meer gemaaid in het dok, waardoor de vegetatie verruigd is.  
- Er werden herbiciden gebruikt om  het onkruid bij laagtij te doden. 
- Op de historische muren beginnen elzen en wilgen op te schieten.  

 
 

3.1.4.2 Beheeradvies 
- De vegetatie kan best eind september gemaaid worden, zorgvuldig afvoeren van de vegetatie is hierbij 

zeer belangrijk.  
- Bomen worden best verwijderd van de historische muren, daar deze kunnen zorgen voor beschadiging.  
- Valse wingerd wordt best verwijderd zodat inheemse muurvegetaties een kans krijgen. 
- Inheemse kruiden en mossen mogen op de muren blijven staan.  
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4 Samenvatting 
 
In 2018 werden er in het Margueriedok 111 plantensoorten genoteerd. Er werd één soort gezien die op de Rode 
Lijst staat als “Zeldzaam” (Van Landuyt et al., 2006): Behaard breukkruid. Eén soort is aangeplant: Zomerlinde. 
In totaal werden in 2018 twaalf uitheemse soorten genoteerd. Slechts drie uitheemse soorten staan op de lijst 
van invasieve exoten: Bezemkruiskruid, Zwart tandzaad en Valse wingerd. Vlinderstruik werd in 2015 
waargenomen, maar is in 2018 niet meer gezien.  
De doelsoort Ruwe bies werd niet waargenomen in het Margueriedok. Deze soort werd wel verderop in de 
Bonapartesluis gezien.  
 
Beheeradvies 

- De vegetatie kan best eind september gemaaid worden, zorgvuldig afvoeren van de vegetatie is hierbij 
zeer belangrijk.  

- Bomen worden best verwijderd van de historische muren, want die zorgen voor beschadiging.  
- Valse wingerd wordt best verwijderd zodat inheemse muurvegetaties een kans krijgen.  
- Inheemse kruiden en mossen mogen op de muren blijven staan.  
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6 Bijlage: Overzicht van de waargenomen 
plantensoorten met herkomst, aanduiding 
van exoten, invasieve planten en aanplanten.  

 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode 

Lijst 
Herkomst Invasief Aanplant / 

Verwilderd 
Gewone esdoorn   Acer pseudoplatanus  Inheems   
Duizendblad   Achillea millefolium  Inheems   
Zevenblad   Aegopodium podagraria  Inheems   

Gewoon struisgras   Agrostis capillaris  Inheems   
Fioringras   Agrostis stolonifera  Inheems   
Zwarte els   Alnus glutinosa  Inheems   
Grote engelwortel   Angelica archangelica  Ingeburgerd   
Gewone engelwortel   Angelica sylvestris  Inheems   
IJle dravik   Anisantha sterilis  Inheems   

Grote klit   Arctium lappa  Inheems   
Gewone klit   Arctium minus  Inheems   
Gewone zandmuur   Arenaria serpyllifolia  Inheems   
Glanshaver   Arrhenatherum elatius  Inheems   
Bijvoet   Artemisia vulgaris  Inheems   
Muurvaren   Asplenium ruta - muraria  Inheems   

Zulte   Aster tripolium  Inheems   
Uitstaande melde   Atriplex patula  Inheems   
Spiesmelde   Atriplex prostrata  Inheems   
Zwart tandzaad   Bidens frondosa *  Ingeburgerd x  
Heen   Bolboschoenus maritimus  Inheems   
Zachte dravik   Bromus hordeaceus  Inheems   

Vlinderstruik   Buddleja davidii  Ingeburgerd x  
Duinriet   Calamagrostis epigejos  Inheems   
Herderstasje   Capsella bursa - pastoris  Inheems   
Ruige zegge   Carex hirta  Inheems   
Valse voszegge   Carex otrubae  Inheems   
IJle zegge   Carex remota  Inheems   

Zandhoornbloem   Cerastium semidecandrum  Inheems   
Melganzenvoet   Chenopodium album  Inheems   
Welriekende ganzenvoet   Chenopodium ambrosioides*  Incidentele import  
Akkerdistel   Cirsium arvense  Inheems   
Akkerwinde   Convolvulus arvensis  Inheems   
Haagwinde   Convolvulus sepium  Inheems   

Canadese fijnstraal   Conyza canadensis  Ingeburgerd  
Hoge fijnstraal   Conyza sumatrensis  Ingeburgerd  
Kleine varkenskers   Coronopus didymus  Inheems   
Klein streepzaad   Crepis capillaris  Inheems   
Kropaar   Dactylis glomerata  Inheems   
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Peen   Daucus carota  Inheems   
Grote zandkool   Diplotaxis tenuifolia  Inheems   
Mannetjesvaren   Dryopteris filix - mas  Inheems   
Zeekweek   Elytrigia atherica  Inheems   
Zandkweek   Elytrigia maritima  Inheems   
Kweek   Elytrigia repens  Inheems   

Harig wilgenroosje   Epilobium hirsutum  Inheems   
Viltige basterdwederik   Epilobium parviflorum  Inheems   
Heermoes   Equisetum arvense  Inheems   
Klein liefdegras   Eragrostis minor  Inheems   
Straatliefdegras   Eragrostis pilosa s.l.  Inheems   
Reigersbek   Erodium cicutarium  Inheems   

Koninginnekruid   Eupatorium cannabinum  Inheems   
Rood zwenkgras   Festuca rubra  Inheems   
Moerasspirea   Filipendula ulmaria  Inheems   
Es   Fraxinus excelsior  Inheems   
Harig knopkruid   Galinsoga quadriradiata  Inheems   
Kleefkruid   Galium aparine  Inheems   

Moeraswalstro   Galium palustre  Inheems   
Kleine ooievaarsbek   Geranium pusillum  Inheems   
Gewone berenklauw   Heracleum sphondylium  Inheems   
Kaal breukkruid   Herniaria glabra  Inheems   
Behaard breukkruid   Herniaria hirsuta Zeldzaam Inheems   
Gestreepte witbol   Holcus lanatus  Inheems   

Kruipertje   Hordeum murinum  Inheems   
Sint - Janskruid Hypericum perforatum  Inheems   
Gewoon biggenkruid   Hypochaeris radicata  Inheems   
Gele lis   Iris pseudacorus  Inheems   
Jakobskruiskruid   Jacobaea vulgaris  Inheems   
Greppelrus   Juncus bufonius  Inheems   

Dichtbloemige kruidkers   Lepidium densiflorum  Ingeburgerd  
Steenkruidkers   Lepidium ruderale  Inheems   
Amerikaanse kruidkers   Lepidium virginicum  Ingeburgerd  
Engels raaigras   Lolium perenne  Inheems   
Wolfspoot   Lycopus europaeus  Inheems   
Groot kaasjeskruid   Malva sylvestris  Inheems   

Echte kamille   Matricaria chamomilla  Inheems   
Schijfkamille   Matricaria discoidea  Ingeburgerd  
Hopklaver   Medicago lupulina  Inheems   
Witte honingklaver   Melilotus albus  Ingeburgerd  
Watermunt   Mentha aquatica  Inheems   
Muursla   Mycelis muralis  Inheems   

Middelste teunisbloem   Oenothera biennis  Ingeburgerd  
Zandteunisbloem   Oenothera deflexa  Ingeburgerd  
Bleke klaproos   Papaver dubium  Inheems   
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Grote klaproos   Papaver rhoeas  Inheems   
Klein glaskruid   Parietaria judaica  Inheems   
Valse wingerd   Parthenocissus inserta  Ingeburgerd x  
Veenwortel   Persicaria amphibia  Inheems   
Perzikkruid   Persicaria maculosa  Inheems   
Hertshoornweegbree   Plantago coronopus  Inheems   

Smalle weegbree   Plantago lanceolata  Inheems   
Grote weegbree   Plantago major  Inheems   
Straatgras   Poa annua  Inheems   
Veldbeemdgras   Poa pratensis  Inheems   
Ruw beemdgras   Poa trivialis  Inheems   
Gewoon varkensgras   Polygonum aviculare  Inheems   

Wilde reseda   Reseda lutea  Inheems   
Moeraskers   Rorippa palustris  Inheems   
Rimpelroos   Rosa rugosa  Inheems   
Kluwenzuring   Rumex conglomeratus  Inheems   
Krulzuring   Rumex crispus  Inheems   
Ridderzuring   Rumex obtusifolius  Inheems   

Uitstaande vetmuur   Sagina micropetala  Inheems   
Liggende vetmuur   Sagina procumbens  Inheems   
Gewone vlier   Sambucus nigra  Inheems   
Blauw glidkruid   Scutellaria galericulata  Inheems   
Muurpeper   Sedum acre  Inheems   
Bezemkruiskruid   Senecio inaequidens  Ingeburgerd x  

Klein kruiskruid   Senecio vulgaris  Inheems   
Herik   Sinapis arvensis  Inheems   
Hongaarse raket   Sisymbrium altissimum  Ingeburgerd   
Gewone raket   Sisymbrium officinale  Inheems   
Zwarte nachtschade   Solanum nigrum  Inheems   
Akkermelkdistel   Sonchus arvensis  Inheems   

Gekroesde melkdistel   Sonchus asper  Inheems   
Gewone melkdistel   Sonchus oleraceus  Inheems   
Zilte schijnspurrie   Spergularia salina  Inheems   
Veelwortelig kroos   Spirodela polyrhiza  Inheems   
Moerasandoorn   Stachys palustris  Inheems   
Duinvogelmuur   Stellaria pallida  Inheems   

Boerenwormkruid   Tanacetum vulgare  Inheems   
Paardenbloem   Taraxacum officinale s.l.   Inheems   
Zomerlinde   Tilia platyphyllos  Inheems  A 
Hazenpootje   Trifolium arvense  Inheems   
Liggende klaver   Trifolium campestre  Inheems   
Witte klaver   Trifolium repens  Inheems   

Reukeloze kamille   Tripleurospermum maritimum  Inheems   
Klein hoefblad   Tussilago farfara  Inheems   
Grote brandnetel   Urtica dioica  Inheems   
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Echte valeriaan   Valeriana officinalis  Inheems   
Veldereprijs   Veronica arvensis  Inheems   
Vreemde ereprijs   Veronica peregrina  Ingeburgerd  
Gewoon langbaardgras   Vulpia myuros  Inheems   



  15 
 



  16 
 

 


	1 Inleiding
	2 Methodiek inventarisatie
	3 Resultaten
	3.1.1 Algemene bevindingen
	3.1.2 Verspreidingskaart van Heen, Zulte, Behaard breukkruid + beknopte bespreking
	3.1.2.1 Heen
	3.1.2.2 Zulte
	3.1.2.3 Behaard breukkruid

	3.1.3 Verspreiding van invasieve exoten + beknopte bespreking
	3.1.3.1 Bezemkruiskruid
	3.1.3.2 Zwart tandzaad
	3.1.3.3 Valse wingerd

	3.1.4 Gebiedsgerichte maatregelen en advies
	3.1.4.1 Knelpunten beheer
	3.1.4.2 Beheeradvies


	4 Samenvatting
	5 Referenties
	6 Bijlage: Overzicht van de waargenomen plantensoorten met herkomst, aanduiding van exoten, invasieve planten en aanplanten.

