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1. Aanleiding
Voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een kijkhut aan
het Schor van Ouden Doel te Doel (Beveren) is een soortenlijst nodig van de daar voorkomende
plantensoorten.
Onderstaand worden hiervoor, op vraag van het Scheldefonds vzw. (email 12/08/2003 A. Govaerts)
data ter beschikking gesteld die door verschillende wetenschappers van het Instituut voor
Natuurbehoud op het schor zijn verzameld.

2. Soortenlijst
In 1992 (HOFFMANN), 1995 (DE LOOSE), 1997 (CRIEL), 2001 (VANDEVOORDE) en 2002 (idem) zijn
vegetatiekundige opnames gemaakt van permanente proefvlakken die op het schor zijn afgebakend.
De permanente proefvlakken zijn zodanig vastgelegd dat ze een representatief beeld geven van de
vegetatie van het schor. De soortenlijst is opgesteld op basis van de in de vegetatieopnames
aangetroffen hogere plantensoorten, alsook een aantal wiersoorten. Het betreft dus enkel soorten die
op het schor zijn gevonden in de permanente proefvlakken, de vegetaties op de dijken zijn niet
bemonsterd. Onderstaande lijst (Tabel 1) is niet limitatief en is mogelijks niet volledig,
mogelijkerwijs komen nog andere soorten op het schor voor. Desalniettemin omvat de lijst de
aspectbepalende en typerende soorten van het brakwaterschor “Schor van Ouden Doel”.
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Agrostis stolonifera
Fioringras
Aster tripolium
Zulte
Atriplex prostrata
Spiesmelde
Calystegia sepium
Haagwinde
Cirsium arvense
Akkerdistel
Cochlearia officinalis
Echt lepelblad
Elymus athericus
Strandkweek
Enteromorpha species*
Darmwier
Festuca rubra var. litoralis
Rood zwenkgras
Glaux maritima
Melkkruid
Juncus ambiguus
Zilte greppelrus
Juncus conglomeratus
Zeegroene rus
Juncus gerardi
Zilte rus
Phragmites australis
Riet
Plantago major
Grote weegbree
Plantago maritima
Zeeweegbree
Potentilla anserina
Zilverschoon
Puccinellia distans
Stomp kweldergras
Puccinellia maritima
Gewoon kweldergras
Ranunculus sceleratus
Blaartrekkende boterbloem
Salicornia europaea
Kortarige zeekraal
Salicornia procumbens
Langarige zeekraal
Scirpus maritimus
Heen
Spartina townsendii
Engels slijkgras
Spergularia salina
Zilte schijnspurrie
Spergularia maritima
Gerande schijnspurrie
Taraxacum species
Paardebloem (G)
Triglochin maritima
Schorrezoutgras
Ulva lactuca*
Zeesla
Ulothrix species*
Vaucheria species*
Nopjeswier
Tabel 1: Plantensoorten aangetroffen op het Schor van Ouden Doel, de soorten met een asterisk * zijn wieren.
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