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Woord vooraf
Mijn tweede stage liep in het Expertisecentrum van Vives te Roeselare. Deze stage bood mij
de ideale gelegenheid om mij te verdiepen in verschillende thema’s die bij onze
studierichting Groenmanagement aan bod komen. Gedurende deze stageperiode was Mr.
Dehondt mijn stagementor en Mr. Roobroeck mijn stagebegeleider.
Mijn taak als bachelorstudent binnen de onderzoeksgroep omvatte verschillende
opdrachten. Om deze opdrachten tot een goed einde te brengen was onder andere een
literatuurstudie, een proefopzet of een terreinstudie nodig. Tijdens deze stage werden eigen
initiatieven gestimuleerd en zelfstandig werken gewaardeerd.
Gemeentebesturen ondervinden dat het gebruik van vaste planten het beheer van openbaar
groen duurder maakt. De reden hiervoor is onder andere dat vaste planten niet
strooizoutbestendig zijn. Voor een duurzame groenvoorziening is dan ook een juiste
plantenkeuze van belang, dit bespaart immers veel geld en tijd. Met behulp van een juiste
plantinrichting kan het probleem van zoutschade, veroorzaakt door strooizouten, beperkt
worden. Het onderwerp van mijn stageopdracht: zouttolerante vegetatie in
groenvoorzieningen.
Graag bedank ik Pieter Goossens, projectmedewerker groen PCS, om mij de nodige
informatie te verlenen omtrent de proefopstelling van zouttolerantie op het PCS. Daarnaast
bedank ik Mr. Roobroeck, mijn stagebegeleider, voor zijn enthousiasme en hulp gedurende
mijn stageperiode. Ten slotte wil ik Emily Torck en mijn ouders bedanken voor het nalezen
van mijn stageopdracht.
Iris Paulus
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Titel
Zouttolerante vegetatie in groenvoorzieningen
Omschrijving van de stageopdracht
In deze opdracht wordt omschreven welke effecten zout op planten heeft, hoe men
zoutschade aan vegetatie kan herkennen. Alsook hoe men zoutschade kan voorkomen en
beperken door o.a. alternatieven voor zout aan te bieden. Vervolgens wordt een
zouttolerant planten aanbod weergegeven en ook hoe bepaalde technische maatregelen
zoutschade kunnen beperken. Ten slotte tonen enkele cases aan op welke wijze bepaalde
maatregelen in de praktijk al dan niet functioneren.
Trefwoorden
impact zout, alternatieven voor zout, technische maatregelen, plantenkeuze
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1 Voorstelling van het bedrijf
Het expertisecentrum Agro & Biotechnologie, onderzoeksgroep Groenmanagement is een
vzw die gevestigd is op de Hogeschool VIVES, te Roeselare.
Drie projectmedewerkers zijn actief in dit bedrijf:
- Dhr. Bregt Roobroeck;
- Mevr. Isabelle Joos;
- Dhr. Yves Dehondt.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de volgende zaken:
 opmaak parkbeheer plannen volgens HPG;
 boombeheer: boombeleid plan- boombeheer plan;
 ondersteuning naar digitale groenbeheersystemen;
 opmaak groenstructuurplannen;
 advies omtrent beheer- en inrichtingstechnieken;
 herwaardering- omvorming van groen;
 innovatieve omvorming in kader pesticidenreductie;
 onderzoek naar innovatieve producten of beheertechnieken;
 verhogen biodiversiteit in stedelijk en semi-ruraal2 gebied;
 kwaliteitsverhoging en budgetbeheersing;
 beplantingsadvies specifieke groenzones;
 ondersteuning openbare groendiensten;
 kennis- en ervaringsoverdracht uit ander projecten;
 assessment3 ontwerpen in kader pesticidentoets;
 studiedagen, workshops en expertmeetings;
 onderzoek op maat;
 vorming (VIVES, 2015).
De financiering van de projecten wordt gewaarborgd door opdrachten van derden zoals
Stad Roeselare, Provincie West-Vlaanderen of KMO’s. Daarnaast spelen subsidies
toegekend door het Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) een belangrijke rol.
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2 Zouttolerantie in openbaar groen
2.1

Inleiding

Het openbaar groen heeft vaak alles behalve een ideaal leefmilieu om in te groeien.
Luchtvervuiling, hoge temperaturen en strooizouten zorgen voor plantenschade met
plantsterfte als gevolg. Het openbaar groen kan op deze wijze zijn functie, bijvoorbeeld het
inperken van de negatieve invloeden van het urbanisme op ons leefmilieu, niet vervullen.
Deze stageopdracht beschrijft de effecten van strooizouten en het daarbij horend spatzout .
Strooizout komt op diverse wijzen in de groeibodem van het openbaar groen terecht. De
combinatie van een teveel aan strooizout en een te klein bodemvolume, bijvoorbeeld
reststrookjes tussen de weg en het fietspad, kan zorgen voor plantsterfte. In deze
stageopdracht worden goede en slechte praktijkvoorbeelden tegenover elkaar gesteld om
aan te tonen hoe men kan anticiperen op de effecten van strooizout in openbaar groen.
Deze cases werden opgesteld op basis van verzamelde literatuur.
In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd hoe men zoutschade kan herkennen en welke effecten zout
teweeg brengt in het wortelmilieu. De effecten van de omgevingsfactoren op de
zoutgevoeligheid van planten zullen hier ook aan bod komen.
In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op de eigenschappen van zout en zijn
transportmechanismen. Daarnaast worden verbeterd strooizout en verbeterde
strooitechnieken aangekaart.
Hoofdstuk 4 toont hoe technische maatregelen zowel preventief als curatief zoutschade
kunnen verhinderen of beperken. Verder wordt aangetoond dat een doordachte soortkeuze
kan zorgen voor een duurzame aanplanting.
Goede en slechte praktijkvoorbeelden worden op basis van ontwerp en plantenkeuze
aangehaald in hoofdstuk 5 met behulp van enkele cases.
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Zoutschade

2.2.1 Herkenning van zoutschade
Het is van belang om de oorzaak te kennen van de zwakke groei van sommige planten in
een stedelijke omgeving. Zo kan men aangepaste maatregelen nemen die voor een vitale
plant en optimale groei zorgen, om zo het gewenste eindbeeld te verkrijgen. Het herkennen
van zoutschade bij planten is niet altijd evident, aangezien de symptomen meestal niet
eenduidig zijn. Andere factoren zoals droogte, gebrek aan essentiële elementen, kunnen
vergelijkbare schadebeelden teweeg brengen. Enige kennis en onderzoek zijn vereist om
vast te stellen dat de symptomen ontstaan zijn door zoutschade.
2.2.1.1
Symptomen
Zoutschade zal verschillend tot uiting komen, naargelang de contactplaats. Dit wordt ook
nog in hoofdstuk 2.4.2.1.2 Zoutgevoeligheid aangehaald. De symptomen die voorkomen bij
zoutschade van bomen zijn (Prooijen, 2006):
 groeiafname zowel lengte- als diktegroei;
 bladverwelking (vooral bovenaan in de kruin) en het opkrullen van het blad;
 bladverkleuring: soms een gele verkleuring van het volledige blad;
 bladrandverkleuring of -necrose;
 afsterven van knoppen en jonge scheuten; kan resulteren in een
heksenbezemachtige groei in de kruin
 bast van de boom die loslaat;
 scheef groeiende kruinen van bomen; gevolg van zoute wind;
 vroegtijdige bladafsterving: soms gevolgd door het opnieuw uitlopen van de boom;
 beperkte of laattijdige bladontwikkeling;
 uiteindelijk het afsterven van plantdelen bij herhaaldelijke of langdurige zoutbelasting.

Figuur 1: Scheefgroeiende kruin (Joye, 2014)

Figuur 2: Links bladverwelking bij Quercus (Beckerman & Lener), rechts heksenbezem

Iris Paulus

academiejaar 2014-2015

Zouttolerantie in groenvoorzieningen

9

De symptomen van zoutschade zijn diverse naargelang de plantensoort. Zo heeft
bijvoorbeeld het geslacht Tilia eerder bladrandnecrose en het geslacht Ginkgo vertoont meer
vergeling en puntnecrose. Verder uit zoutschade zich bij het geslacht Fraxinus in bladkrulling
en bladrandnecrose. (Goossens & Geest, 2014)

Figuur 3: Bladrandnecrose bij Tilia (J., 2015)

Figuur 4: Vergeling en puntnecrose bij Ginkgo (Goossens & Geest, 2014)

Figuur 5: Bladkrulling en bladrandnecrose bij Fraxinus (Goossens & Geest, 2014)
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2.2.1.2
Gelijkaardige symptomen
De schadebeelden die zout veroorzaakt zijn niet uniek. Bijgevolg is verwarring met
onderstaande oorzaken zeker niet uitgesloten:
 droogte;
 kaliumgebrek, zichtbaar bruin bladrandweefsel;
 herfstkleuren;
 bodemzuurstofgebrek;
 ziekten en aantastingen.

Figuur 6: Links droogte verschijnselen Acer (Hegerl, Hanlon, & Beierkuhnlein, 2011), rechts
droogte verschijnselen Carpinus

Figuur 7: Links symptomen iepenziekte, rechts symptomen kastanjemineermot (Helium Studio,
2012)
Droogteschade is van zoutschade te onderscheiden doordat bij droogteschade het blad
eerst verdroogt en als gevolg afsterft. Bij zoutschade zal het blad eerst afsterven. Hierbij
vertoont het bruine bladranden. Pas daarna zal het blad verdrogen..
Echter, wanneer deze bovenstaande symptomen zich voor doen kan men niet zomaar
vaststellen dat de diagnose zoutschade is. In de eerste plaats moet men er zeker van zijn
dat er in de omgeving strooizout gebruikt is. Indien er een vermoeden is dat zout de oorzaak
is voor de symptomen, is het aan te raden om uitgebreider onderzoek uit te voeren. Dit kan
bijvoorbeeld een grondonderzoek of een bladanalyse zijn. Wanneer de resultaten wijzen op
zoutschade kan men de gepaste maatregelen treffen. Dit wordt verder besproken in
hoofdstuk 2.3 en 2.4 (Prooijen, 2006)
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2.2.2 Tijdstip van symptomen
Het tijdstip waarop zoutschade tot uiting komt is gebonden aan een aantal factoren, waarvan
neerslag de belangrijkste is. Door neerslag zal het zout uitspoelen naar dieper gelegen
lagen in de bodem, die niet meer bereikbaar zijn voor planten. Wanneer het droog is zal het
uitgespoelde zoutwater onttrokken worden aan de bodem door capillaire opstijging uit de
diepere bodemlagen. Dus hoe droger en warmer het voorjaar en hoe meer droge winden,
des te vroeger zal zoutschade zichtbaar zijn. Dit kan dan al in mei of begin juni tot uiting
komen. Indien het voorjaar nat is, zal de zoutschade pas in september of oktober zichtbaar
zijn.
Bomen slaan zout op in hun bladeren maar ook in hun takken, bast en knoppen. Daarom is
zoutschade nog verscheidene jaren na de zoutbelasting waarneembaar. De reden waarom
de schade eerst zichtbaar is aan het oude blad is omdat het zout zich heeft opgehoopt. Door
het afvallend blad kan de boom opgeslagen zout kwijt geraken. Bijgevolg hebben
bladverliezende planten beperkte zoutschade. (Prooijen, 2006).

2.2.3 Effecten van zout?
Zout heeft niet alleen ongunstige effecten op de bomen maar ook op de bodem en de
waterkwaliteit. Zout beschadigt planten door direct contact maar veroorzaakt ook
veranderingen in de bodem met als indirect gevolg uitdrogings- en ionenstress. Zoutschade
aan de plant kan dus opgedeeld worden als direct en indirect. Het effect van blootstelling
aan zout in het wortelmilieu is afhankelijk van de duur en de zoutconcentratie. De schade die
zout water teweeg brengt op het blad is afhankelijk van de zoutconcentratie in het blad.

Figuur 8: Schema van de effecten van zout op de beplanting. (Prooijen, 2006)
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2.2.3.1
Effecten op de bodem
Een overmaat aan strooizout zorgt dat de zuurtegraad of de pH van de bodem toeneemt.
Hierdoor zijn bepaalde essentiële voedingselementen niet meer beschikbaarvoor de plant.
Doordat de pH stijgt wordt ook de aanwezige bodemflora- en fauna bëinvloed. Sommige
voor de bomen noodzakelijke bacteriën en schimmels zijn niet langer meer aanwezig. Dit
leidt tot een afname van het bodemleven. (Prooijen, 2006)
2.2.3.2
Effecten op de fauna en flora
Doordat de bodem wijzigt treedt een vegetatieverschuiving naar voren. Vooral halofyten,
zoutminnende of zouttolerante planten zoals Engels gras, Hertshoornweegbree en Deens
lepelblad, zullen dan voorkomen. Door de wijziging van de soortensamenstelling kan de
biologische waarde van bermen, die veel strooizouten moeten incaseren, verminderen.
Daarop vormt strooizout een bedreiging voor wilde vogels wanneer deze in de directe
nabijheid van gestrooide wegen drinken. Zij kunnen vergiftigd worden door de te hoge
zoutconcentratie van het water. Een nadelig gevolg hiervan is het feit dat de vogels suffer
worden en dus een trager reactievermogen hebben. Hierdoor kunnen ze niet meer op tijd
wegvliegen, wat leidt tot meer overreden vogels. (Musschoot, 2009)
2.2.3.3
Effecten van direct contact
Spatzout (strooizout dat opspat) dat direct in contact komt met bomen zorgt voor
beschadiging van de bast, knoppen en wintergroene bladeren. Het zout water veroorzaakt
‘verbranding’ van het blad doordat het zout zorgt voor plasmolyse in de cellen. Zout water
kan slechts opgenomen worden via het blad wanneer het blad nat is. Het blad kan beter
enkele grote hoeveelheden dan vele kleine hoeveelheden zout verdragen. De hoeveelheid
zoutschade is afhankelijk van de zoutconcentratie in het blad maar ook door het weer en de
watervoorziening. Zoals reeds vermeld in 2.2.2 Tijdstip van symptomen, is er minder schade
bij koel en vochtig weer. (Dam, Clevering, Voogt, Aendekerk, & Maas, 2007)
2.2.3.4
Effecten van indirect contact
Zout of natriumchloride (NaCl) lost op in bodemwater en vormt Na+ en Cl- ionen. Het
natrium-ion
veroorzaakt
structuurbederf
in
kleigronden
en
reduceert
de
bodemvruchtbaarheid. Het chloride-ion ontregelt de kaliumopname en remt de nitraat- en
fosfaatopname. (Prooijen, 2006)
Verminderde wateropname
Zout water veroorzaakt als eerste droogtestress in de wortels. NaCl verhoogt de osmotische
waarde van het bodemvocht waardoor water minder makkelijk kan worden opgenomen door
de wortels, wat leidt tot fysiologische droogte. Een hoog gehalte aan NaCl in de bodem
vraagt meer energie aan de wortels om deze actief buiten te houden, dus ook meer
transpiratie. De combinatie van verhoogde transpiratie en fysiologische droogte zorgt voor
een daling van het vochtgehalte in de plant en dus zichtbaar als droogtestress. Zoals reeds
vermeld in 2.2.2, de reden dat zoutschade vlugger waarneembaar zal zijn bij een droog
voorjaar.
Natrium-ion
Het natrium-ion verdringt essentiële voedingselementen zoals Ca-, Mg- en K- ionen van het
klei-humuscomplex. Wanneer de hoeveelheden aan Ca-, Mg- en K- ionen hoger zijn in het
bodemsubstraat dan die van de Na- ionen, kunnen de wortels de Na-ionen makkelijker
buitensluiten. De Na-ionen zullen namelijk bij de wortels moeten concurreren met de andere
ionen. Bij hoge concentraties van Na- ionen in het bodemsubstraat heeft de plant een tekort
aan mineralen wat zich uit in gebreksverschijnselen. (Dam, Clevering, Voogt, Aendekerk, &
Maas, 2007)
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Chloride-ion
Wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om plasmolyse tegen te gaan, is zouten
opnemen. Dit vergemakkelijkt immers de aanpassing aan het osmotisch potentiaal van de
plant aan de omgeving. Dit kan echter slechts in beperkte hoeveelheden, voornamelijk het
chloride-ion is toxisch voor de plant. Chloor zorgt voor een stijging van de osmotische
waarde in het cytosol, waardoor water in de celorganellen verdwijnt. Het vernietigt de
structuur van de chloroplasten waardoor een verlaging van fotosynthese optreedt, met als
gevolg minder bladgroen. Chloor zorgt ook voor een indirect verhoogde permeabiliteit van
Ca2+ en Mg2+, met uiteindelijk een overdosis van deze elementen in de plant. Dus het tweede
effect dat zout water teweeg brengt is groeiremming door de toxische chloride-ionen die
allerlei processen in de plant verstoort. (Zuber, 2013)
Bij een langere blootstelling aan zout water is vooral de toxiciteit het probleem. Zichtbaar als
onder andere. dode bladpunten en –randen, bladvergeling, bladval, slechte groei en
uiteindelijk het afsterven van de plant . De verschillen in zoutgevoeligheid zijn zichtbaar, zo
zullen gevoelige planten sneller ionen ophopen dan minder gevoelige planten, dit wordt
verder besproken in hoofdstuk 2.4.2. Planten kunnen zich hieraan aanpassen. Bij een korte
blootstelling aan een hoge zoutconcentratie is voornamelijk het watergebrek het probleem.
Echter, dit heeft soms meer nefaste effecten op de groei van de plant dan constante
blootstelling. (Dam, Clevering, Voogt, Aendekerk, & Maas, 2007)
Als conclusie kan gesteld worden dat de zichtbare effecten van zoutopname die via de
wortel tot uiting komen de volgende zijn:
 verdrogingsverschijnselen, doordat de plant te weinig water kan opnemen;
 groeiremming, door de toxiciteit van het chloride-ion.
2.2.3.5
Effecten van omgevingsfactoren
De zoutgevoeligheid van planten varieert naargelang de gunstigheid van de
omgevingsfactoren zoals het klimaat en de beluchting van de bodem. Het is logisch dat een
vitale plant beter tegen hoge zoutconcentraties kan.
Het klimaat (o.a. temperatuur en luchtvochtigheid) beïnvloedt de transpiratie en de groei van
de plant. Een hogere transpiratie kan worden veroorzaakt door een hogere temperatuur of
een droge luchtvochtigheid. Hoe hoger de transpiratie van de plant, hoe meer wateropname
er is en hoe moeilijker het is om Na- en Cl-ionen buiten te sluiten. Dit leidt tot een hogere
zoutgevoeligheid van de plant.
Het actief weren van zout uit de wortels vereist enige energie. De ademhaling voorziet de
plant van energie maar daarvoor moet er voldoende zuurstof aanwezig zijn in de bodem.
(Dam, Clevering, Voogt, Aendekerk, & Maas, 2007)
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Zout

2.3.1 Zout
Zout of natriumchloride kan aangewend worden onder verscheidene vormen zoals vacuüm-,
steen- of zeezout. Deze verschillende wijzen van ontginning geven bijgevolg verschillende
eigenschappen aan NaCl. Zo heeft bijvoorbeeld vacuümzout een veel fijnere
korrelgrootteverdeling, minder onoplosbare componenten, hogere zuiverheidsgraad en bezit
het minder zware metalen dan steen- of zeezout.
Deze eigenschappen hebben een eigenlijk effect op de dooiwerking:
 de zuiverheid geeft het percentage werkbare stof;
 een homogene korrelgrootteverdeling helpt bij het optimaal instellen van de
strooimachine;
 een kleine korrelverdeling heeft een groter actieve oppervlakte waardoor de
dooiwerking sneller optreed. Een kleinere korrel zal ook minder doorstuiteren op het
wegdek.
Voordelen van het gebruik van natriumchloride zijn:
 vrij goed beschikbaar;
 goedkoop;
 goede vriespuntverlaging;
 veilig te hanteren;
 minder corrosief dan andere chloride houdende dooimiddelen.
NaCl kan nat of droog gestrooid worden. Tijdens het droog strooien waait 10 tot 20 % van
het zout in de berm daarom is het beter om te strooien met nat zout, hierbij komt maar 5% in
de berm terecht. (Musschoot, 2009) Nat zout is een mengsel van natriumchloride met
calciumchloride (CaCl2), waarbij CaCl2 deels in water wordt opgelost. Zo wordt een kleverig
nat korrelmengsel verkregen. CaCl2 heeft de eigenschap om water aan te trekken en vast te
houden, zo blijft het zout langer nat en verwaait het minder.
Dus het voordeel van strooien met nat zout is dat er minder zout direct in de berm of
beplanting terecht komt. Dit komt doordat nat zout:
 meer aan de weg kleeft;
 een beter strooipatroon heeft;
 een zelfde dooiwerking heeft met kleinere hoeveelheden.
Bovendien heeft nat zout ook een snellere dooiwerking en tijdens het strooien kan de
strooiwagen sneller rijden. Dit maakt het strooien goedkoper.

2.3.2 Zoutbronnen
2.3.2.1.1

Natuurlijke oorsprong

Natuurlijke zoutbronnen zoals zoute wind, zout grondwater en zout oppervlakte water,
vormen slechts een beperkte hoeveelheid zoutschade in steden.
Gebieden die dicht bij de kust gelegen zijn ondervinden zoutschade door de wind zoals
bijvoorbeeld bomen met scheve kruinen of met heksenbezems.
In gebieden waar de gronden sterk ontwaterd worden of bij kunstmatige ophoging, zoals in
de meeste steden, zit het zout water diep genoeg en vormt deze geen schade. Wanneer het
regenwater slechts tot op een geringe diepte doorgesijpeld is, zal in een droge periode de
boom als al het zoet water verbruikt is, het zoute water gebruiken. Zout water ligt altijd onder
zoet water, het weegt namelijk zwaarder.
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Het oppervlakte water zal slechts in gebieden bij de kust een hoog zoutgehalte bevatten.
(Prooijen G. J., 2006)
2.3.2.1.2

Menselijke oorsprong

De mogelijkheden waardoor zout door het toedoen van de mens de planten kan bereiken
zijn:
 spatzout;
 zout smeltwater;
 zout zand;
 zout havenslib;
 lokale situaties.
Zout of natriumchloride of NaCl, wordt op de wegen gestrooid bij gladheidsbestrijding. Het
zout komt dan onder de vorm van spatzout en zoutsmeltwater bij de planten terecht.

Figuur 9: Transportmechanismen van zout (Departement für Bautchnik und Naturgefahren,
2010)

Spatzout
Het zout dat in de lucht komt en de plant bereikt noemt men spatzout. Zout kan op
verschillende wijzen in de lucht geslingerd worden.
 Het kan opwaaien of in de lucht geworpen worden door het rijdende verkeer. Droog
strooizout zal meer opwaaien dan nat strooizout maar eenmaal als het vriest zal het
nat strooizout vriesdrogen en vervolgens ook opwaaien.
 Zoutsmelt water dat door het verkeer opspat heet zoutspray of zoutnevel, dit kan
door de wind 10 tot 20 meter afleggen. Bij harde wind en veel werveling zelfs tot 200
meter.
De mate waarin het zout wordt rondgeslingerd is afhankelijk van de rijsnelheid van het
verkeer en het type verharding. Bijvoorbeeld op wegen met zoab (zeer open asfalt beton of
fluisterasfalt) spat het water veel minder op.
Spatzout is de oorzaak van kleine boomkruinen en dunne stammen, het doodt de bomen
eigenlijk van buitenaf. Doordat het zout in de winter terecht komt op de slapende knoppen
en uiteindelijk via wonden in het bladweefsel dringt, sterven de knoppen af. Het resultaat is
vorming van heksenbezems in kruinen, dit komt door sterfte van apicale knoppen waardoor
de laterale knoppen uitlopen. (Joye, 2014)
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Zout smeltwater
Zout smeltwater stroomt in principe van de weg af naar de afvoerkanalen. Indien het
zoutwater eerst voorbij de plantenvakken loopt, verdwijnt een groot deel hier in de grond dit
tot op ongeveer 30 centimeter van de weg. Bomen die zich dichterbij bij de weg bevinden
zullen logischer wijze meer last ondervinden van het smeltwater. In een droog voorjaar,
wanneer de bomen weer uitlopen, nemen de bomen een deel van dit zout op. Zout
smeltwater is een belangrijke bron van zoutschade voor laan- en straatbomen.
Zout zand
Wanneer zand gebruikt wordt voor aanvulling van verzakkingen in de verharding rond
bomen of als onderdeel van grondmengels voor bomen, is het van belang dat het zand
voldoende ontzilt is voordat het in de buurt van de wortels kan worden gebruikt. (Standaard
bestek)
Lokale situaties
 Op hopen geveegde zoute sneeuw op pleinen.
 Zoutschade bij een viskraam die regelmatig op dezelfde plek staat en niet zorgvuldig
omgaat met het zoute afvalwater.
 Hondenurine bij straat- en/of laanbomen.
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2.3.3 Verbeterde strooimethoden en alternatieven voor strooizout
2.3.3.1
Verbeterde strooimethode
Door aangepaste strooitechnieken toe te passen kan zoutschade verminderen:
 de hoeveelheid zout per strooibeurt verminderen;
 strooien met nat zout (zie 2.3.1);
 gebruiken van verbeterd strooimateriaal;
 ruimen en strooien.
Vanaf de jaren ’60 werd per strooibeurt 40 tot 100 gr NaCl/m² gebruikt. De dag van vandaag
is de richtlijn per strooibeurt tussen de 15 tot 30 gr NaCl/m². Afhankelijk of het om sneeuw,
ijzel of het aanvriezen van een nat wegdek gaat, wordt een aangepaste aanpak toegepast.
Het gebruik van verbeterd strooimateriaal kan de hoeveelheid zoutschade verminderen
doordat de strooiers in de breedte instelbaar zijn en snelheidsafhankelijk werken. Bovendien
bestaan er ook GPS-gestuurde strooisystemen. Deze passen zich automatisch aan op vlak
van de strooibreedte, zouthoeveelheid en het wegtype.
In een situatie met een dik pak sneeuw is er meer zout nodig om het geheel te laten
wegsmelten. Door eerst het sneeuw te ruimen en vervolgens te gaan strooien, wordt er veel
minder zout gebruikt. Dit kan door een ploeg of een rolbezem voor de strooier te monteren.
Een nadeel van deze methode ontstaat als men preventief gestrooid heeft. Bij het vegen zal
dan de zoute sneeuw in de groenstroken en bij de bomen terechtkomen.
Op plaatsen waar men handmatig zout strooit zoals bushaltes, winkelstraten en
stationspleinen kan een overdosering voorkomen worden door te strooien met een mengsel
van 80% zand en 20% zout. Deze methode heeft echter als nadeel dat bij het dooien het
zand de riolering kan doen dichtslibben. (Joye, Alternatieve boomsoorten/technieken, 2014)
2.3.3.2
Alternatieven voor zout
1. Calciumchloride (CaCl2)
2. Magnesiumchloride (MgCl2)
3. Di-ethyleenglycol
4. Ureum
5. Natriumformiaat
6. Kaliumacetaat
7. Natriumacetaat
8. Calcium –Magnesium- Acetaat (CMA)
Het beste vergelijkbaar met NaCl is CaCl2 en MgCl2 maar zijn als vaste stof heel
hygroscopisch en daardoor onveilig te verwerken. Hygroscopische stoffen trekken vocht aan
en veroorzaken daardoor brandplekken op de huid. Door het hoge chloride gehalte in stoffen
zijn ze meer corrosief dan NaCl.
De andere dooimiddelen (3-8) bevatten organische componenten en zijn daardoor veel
minder corrosief. Deze middelen worden voornamelijk gebruikt op plaatsen waar geen
corrosie mag optreden, bijvoorbeeld op bruggen. Een hoge prijs en een verhoogde BOD
(Biogradable Oxygen Demand) zijn de voornaamste nadelen van deze middelen.
(AkzoNobel, 2015)
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Voorkomen en beperken

2.4.1 Technische maatregelen tegen zoutschade
Het beste wat men kan doen is preventieve maatregelen treffen om zo zoutschade te
beperken. Zo kunnen ontwerptechnische maatregelen en een goede constructie van de
plantplaats zoutschade limiteren. Daarnaast is een goede plantkeuze van belang, zie verder
hoofdstuk 2.4.2. Desondanks is het in de praktijk niet altijd mogelijk om preventief te gaan
werken. Men kan bijvoorbeeld een bestaande situatie hebben waarbij de soortkeuze niet
meer kan aangepast worden. In dit geval zal men curatieve maatregelen moeten toepassen
om zo de zoutschade te beperken.
2.4.1.1
Preventief
1. Ontwerptechnische maatregelen
 oriënteer het plantvak langs de kant van de weg met de minste verkeersdruk;
 plaats het plantvak op een rotonde in het midden, de buitenkant krijgt veel
spatzout te verduren;
 structuur van het wegdek onderhouden. Oneffenheden in het wegdek creëren
plaatsen waar met zout verzadigd water zich kan opstapelen. Dit opspattend
zoutwater is nefast voor de beplanting
 plaats het plantvak minstens 2 meter bij lage snelheden tot 10 meter bij hoge
snelheden van de weg rand af.
Zie 2.4.3.1 met cases rond ontwerptechnische maatregelen.
2. Constructie van de plantplaats
 bescherming tegen smeltwater, de afwatering van wegen geleiden zodanig dat
het water met strooizout niet naar het plantvak loopt;
 het plantvak verhogen, van 10 tot 40 centimeter;
 het plantvak bol leggen;
 verhoogde randen rond boomspiegels;
 voorzie een goede bodemtextuur zodat de wortels voldoende zuurstof hebben.
Zie 2.4.3.2 met cases rond constructie van de plantplaats.
3. Aanpassen van het beplantingsconcept:
 het aanplanten van vanggewassen;
 kies een beplanting met een gesloten structuur;
 plaats de beplanting in het midden van het plantvak, laat de beplanting van hieruit
het plantvak bezetten. Men streeft bij de aanplant dus niet voor een optimale
vakbedekking wel voor een minder extreme standplaats.
Zie 2.4.3.3 met cases aanpassen van het beplantingsconcept.

(Joye, Alternatieve boomsoorten/technieken, 2014)

Iris Paulus

academiejaar 2014-2015

Zouttolerantie in groenvoorzieningen

19

Vanggewassen
Onder een vanggewas wordt een plantensoort verstaan die hoog groeit en gedurende de
winter zijn vorm min of meer behoudt. Een vanggewas wordt ook gekenmerkt door een hoge
zouttolerantie en een goede zoutopname. De functie van een vanggewas is het voorkomen
van zout in de bodem en op de hoofdbeplanting, het zout wordt dus “afgevangen”. Wanneer
vanggewassen gesnoeid kunnen worden, kan men een plaatselijke afvoer van zout
verkrijgen. Vanggewassen kunnen toegepast worden in bermen maar ook in boomspiegels.
(Capelle, 2011)
Voorbeelden van lage vanggewassen zijn Erica carnea en Erica darleyensis. Voorbeelden
van hogere vanggewassen, dit toegepast bij hogere snelheden zijn siergrassen zoals
Pennisetum alopecuroides, Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ en Pennisetum setaceum.

Figuur 10: Links laag vanggewas (Erica), rechts hoog vanggewas (Pennisetum), te
Destelbergen

Gesloten beplanting
Wanneer de gehele beplanting een gesloten structuur vormt en als de plant zelf een
gesloten structuur heeft, komt er minder spatzout op de bodem terecht. (Departement für
Bautchnik und Naturgefahren, 2010)
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Curatief

1. Planten extra water geven in het voorjaar zodat het zout verdunt en uitspoelt naar het
diepere grondwater. Het is hierbij belangrijk dat de bodem voldoende doorlaatbaar is.
2. Bomen met flinke zoutschade terug snoeien zodat het opgenomen zout verwijderd wordt.
3. Wanneer kleigronden verslempt zijn door zout, kan men hier gips doormengen om de
bodemtextuur te verbeteren. Gips heeft zelf geen direct effect op de planten. (Prooijen,
2006)
4. Bij zware vorstperiodes kan men gebruik maken van het product Redu-bac. Het product
bevordert de uitspoeling van zouten in water. Het is een organisch product bestaande uit
hemi-cellulose en lignine, deze stoffen bevorderen de bacteriële activiteit van de bodem.
Door het proefcentrum voor sierteelt PCS te Destelbergen werd de effectiviteit van het
product getest, ten opzichte van een controle resulteerde dit in een reductie van 38%
van het chloorgehalte en 9,5% van het natriumgehalte. Het product werkt enkel wanneer
het wordt toegediend bij de aanwezigheid van voldoende water, dus door middel van
regen of begieting. (Goossens & Geest, 2014)
5. Inenten van bodems met mycorrhiza-schimmels, zoals Paxillus involutus of Pisolithus
tinctorius, heeft een stimulering op de wortelgroei en mycorrhizering van een boom.
Mycorrhiza-schimmels leven in symbiose met bomen. Ze bevorderen de opname van
nutriënten en water alsook de weerstand tegen ziekten en andere stressfactoren.
Zoutgevoelige soorten zoals Linden en Beuken hun zouttolerantie verhoogt bij het
toevoegen van ectomycorrhiza. Het inenten resulteert niet altijd tot een blijvende
wortelkolonisatie met de oorspronkelijk ingeënte schimmels. De reden daarvoor is dat de
ectomycorrhiza weggeconcurreerd kan worden door de “autochtone” schimmels.
(Weissenhorn, 2004)
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2.4.2 Soortkeuze
2.4.2.1.1

Zoutstrategieën

In milieus die qua klimaat of bodemtype ongunstig zijn, hebben plantensoorten verschillende
overlevingsstrategieën gecreëerd. Om te kunnen groeien en overleven in een zoute
omgeving hebben planten regulerende mechanismen om zich af te schermen van zout of
zout te elimineren. Dit kan door een wijziging van onder andere hun morfologie,
membraaneigenschappen of transpiratie. (Hop, 2010)
Verdedigingsmechanismen in de wortels:
 de osmotische waarde in cellen verhogen, door extra suikers en eiwitten aan te
maken;
 meer selectieve transporteiwitten aanmaken, natrium ionen kunnen enkel m.b.v.
transporteiwitten door het membraan, bijvoorbeeld bij Syzygium paniculatum;
 intracellulaire compartimentering, natrium ionen opslaan in vacuolen;
 aan zoutexclusie doen hierbij wordt het zout wel opgenomen door de plant maar deze
blijft in de wortels opgeslagen tot ongunstige omstandigheden optreden, bijvoorbeeld
bij Zomereik. (Hop, 2010)
Verdedigingsmechanismen bij het blad:
 dikke waslaag, bijvoorbeeld Sedum;
 grijze of blauwige kleur, bijvoorbeeld Lavendula, Nepeta, Artemisia ;
 beharing, bijvoorbeeld Symphytum, Tellima, Alchemilla, Geranium;
 beperking van transpiratie zo neemt de plant minder (zout) water op;
 afwijkende fotosynthese, waarbij de plant enzymen produceert die de schadelijke
zuurstofradicalen opruimen;
 zout afscheiden d.m.v. zoutklieren, bijvoorbeeld bij Lamsoor;
 zout afscheiden d.m.v. zouthaartjes, voorbeeld hiervan is Spiesmelde;
 afwerpen van planten delen, de oudste bladeren worden afgeworpen wanneer de
giftigheidgrens wordt bereikt, o.a. bij Zeeweegbree, Schorrezoutgras en Zeeaster;
 retranslocatie, hierbij worden de zoutionen uit het blad teruggetransporteerd naar de
wortels en daar uitgescheiden. (Wagemans, 2012)
Morfologie

Figuur 11: Verschil tussen ringporig hout en
diffuusporig hout

Iris Paulus

Bomen zoals Quercus (eik), Fraxinus
(es), Aesculus (kastanje), Morus
(moerbei), Catalpa (trompetboom),
Robinia, Carya en Zelkova, maken
ringporig hout aan. Tijdens het voorjaar
wordt een ring met grote vaten
gevormd. Bomen zoals Fagus (beuk),
Betula (berk), Acer (esdoorn), Tilia
(linde), Populus (populier) en Salix
(wilg) zijn diffuusporig. Doorheen het
hele groeiseizoen worden grote vaten
gevormd, ze liggen dus verspreid.
Ringporigen zijn meer zouttolerant dan
diffuus- of verspreidporigen. (Hop,
2010)
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Zoutgevoeligheid

Zoutconcentratie

Groeistadium
Bodemmilieu

Figuur 12: Schematische weergave van de verschillende factoren die de zoutgevoeligheid
beïnvloeden.

Wat is zout zoutgevoeligheid, zoutresistentie of -tolerantie? De term zoutresistentie of –
tolerantie slaat op planten die kunnen overleven in een zoutmilieu. Zij hebben het vermogen
om te kunnen omgaan met optredende veranderingen in de ionenverhouding, zoals toxiciteit
van Na- en Cl-ionen en de veranderende osmotische werking, wat reeds werd besproken in
hoofdstuk 2.2.3. Door diverse aanpassingen kunnen zouttolerante planten zout verdragen:
 aanpassing van de celwand;
 ionenpompmechanismen;
 aanpassing van het celvocht;
 fotosynthesemechanismen. (Wagemans, 2012)
Naargelang hoe een plant reageert op een zoutbelasting, is deze al dan niet veel of weinig
zoutgevoelig. Volgens Maas 1985, kan men zoutgevoeligheid indelen in diverse categorieën,
in deze grafiek gaat het enkel over zoutgevoeligheid in het wortelmilieu. Diverse factoren
zoals de plantsoort, zoutconcentratie, groeistadium, vitaliteit, bodemmilieu en klimaat
beïnvloeden de zoutgevoeligheid van een plant.

Figuur 13: Grafiek zoutgevoeligheidsklassen
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Sommige plantensoorten zijn gevoelig voor zoutopname via het blad maar kunnen een
zoutmilieu rond de wortels verdragen, bij andere soorten net het omgekeerde. Bijvoorbeeld
de Wintereik is tolerant voor zout in het bodemmilieu maar is gevoelig aan spatzout, zie
onderstaande tabellen. De zoutgevoeligheid van planten aan het blad of aan de wortels is
dus niet met elkaar gerelateerd. (ANB, 2008) Wanneer de zoutbron gekend is, bijvoorbeeld
zout dooiwater of spatzout, kan men hierop inspelen en gepaste maatregelen treffen. Dit
werd reeds aangehaald in hoofdstuk 2.3.3 en 2.4.1.
Tabel 1: Bomen tolerant voor spatzout (Joye, Alternatieve boomsoorten/technieken, 2014), ++
verdraagt zout goed, - verdraagt geen zout

Boomsoort

Zouttolerantie
bodem

Zouttolerantie
spatzout

Alnus spp.
Gleditsia triacanthos
Populus alba
Populus x canescens
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia x ambigua
Robinia pseudoacacia
Pyrus calleryana
Pyrus communis
Acer cappadocicum
Acer x freemanii
Acer rubrum
Acer saccharinum
Castanea sativa
Catalpa bignoniodes
Juglas nigra
Juglans regia
Cercidiphyllum japonicum
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Liriodendron tulipifera
Malus spp.
Metasequoia glyptostroboides
Ostrya carpinifolia
Tilia americana
Tilia cordata
Tilia x europaea
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
(-)
-

++
++
++
++
+
+
++
++
++
+
+
(+/-)
+/+/(-)
+
+
+
(-)
+/-
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planten

wordt

bepaald

door

volgende

Zo zal bijvoorbeeld een boom waarvan zijn plantendelen bedekt zijn met beharing of een
hars- of waslaag, bijvoorbeeld: naaldbomen, minder gevoelig zijn voor spatzout. Knoppen
die verzonken liggen in de twijg of tak zijn meer beschermd tegen het spatzout. Zo hebben
de meeste elzensoorten bijvoorbeeld gesteelde knoppen, wat minder ideaal is. Alsook de
diepte van de winterrust speelt een rol bij zoutschade. De zoutgevoeligheid van planten voor
schade aan het blad door zout water loopt sterk uiteen tussen de soorten. (Dam, Clevering,
Voogt, Aendekerk, & Maas, 2007)
De zoutgevoeligheid van planten varieert naargelang geslacht maar ook op soortniveau.
Uit onderzoek blijkt dat in het geslacht Fraxinus of Es verschillen in zoutschade werden
vastgesteld. Screening werd enkel op basis van de aanwezige zouten in de groeibodem
toegepast. Fraxinus ornus vertoont minder zoutschade dan Fraxinus excelsior. Zo heeft
onder meer de Ginkgo biloba meer zoutschade dan twee geënte soortcultivars ‘Tremonia’
(zuilvormig) en ‘Troll’ (bolvormig). Beide cultivars hebben een compactere groeivorm, dit
beïnvloedt het verdampingsniveau positief waardoor minder zoutschade optreedt.
(Goossens & Geest, 2014)

Figuur 14: Verschillende zoutschade Fraxinus excelsior en Fraxinus ornus (Goossens & Geest,
2014)

Figuur 15: Verschillende zoutschade Ginkgo biloba en Ginkgo biloba 'Troll' (Goossens & Geest,
2014)
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De zoutgevoeligheid van planten hangt af van de zoutconcentratie in de bodem. Evenals
van waar de wortels van de planten zich bevinden ten opzichte van het zoute water. Een
uitgebreid, oppervlakkig wortelstelsel dat rondom de plant uitwaaiert en het kleinste beetje
water absorbeert, zal meer last hebben van zout smeltwater dan planten met een lange
penwortel die het water vanuit een diepere waterlaag naar boven pompt, zoals bijvoorbeeld
acacia’s en tamarisken. (Bournérias & Bock, 2007)
De zoutgevoeligheid van planten verschilt ook naar gelang de categorie. Loofbomen
kunnen beter zout verdragen dan naaldbomen. Houtachtige vegetatie is minder zoutgevoelig
dan kruidachtige vegetatie. Op zijn beurt kunnen vaste planten hogere zoutgehaltes
verdragen dan éénjarigen. Bol- en knolgewassen zijn zoutgevoelig. (Departement für
Bautchnik und Naturgefahren, 2010)

Figuur 16: Zoutgevoeligheid volgens plantcategorie

De zoutgevoeligheid van planten is afhankelijk naar gelang het groeistadium van de plant.
Een verhoogd zoutgehalte in de bodem bemoeilijkt het kiemen van zaailingen. Gestekte en
geënte planten in de kas zijn meer zoutgevoelig. (Hop, 2010)
Vervolgens zullen vitale planten die in een gezond bodemmilieu staan meer weerstand
bieden tegen een zoutbelasting dan planten die een slechte conditie hebben. Onder een
gezond bodemmilieu wordt voldoende water, beluchting en aanwezigheid van microorganismen verstaan.
Ten slotte is het klimaat ook een bepalende factor. Zoals reeds gezien in hoofdstuk 2.2.2 is
er minder schade bij koel en vochtig weer.
Zouttolerantie staat dus los van zoutgevoeligheid, een plant kan immers zouttolerant zijn
maar toch zoutgevoelig reageren. Een plant kan nog zo tolerant zijn, als deze te hoge
zoutconcentraties te verduren krijgt en zich in slechte standplaatsomstandigheden bevindt,
zal deze sterven. Het is het totaal pakket dat van belang is om zo een duurzaam openbaar
groen te bereiken.
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Plantenkeuze van het openbaargroen in Vlaanderen

Vaste planten worden in gemeentes voornamelijk gebruikt in parken en begraafplaatsen
maar ook aan rotondes, verkeersgeleiders, (midden)bermen en resthoekjes. Deze plaatsen
krijgen in de wintermaanden strooizout te verduren, waardoor een doordachte plantenkeuze
voor deze plaatsen meer dan noodzakelijk is. Welke vaste planten in het openbaargroen van
Vlaanderen worden het meeste aangeplant? Hieronder een weergave van de favorieten en
of deze al dan niet zoutgevoelig zijn. Alsook wordt er een aanvulling per categorie met
soorten die matig zoutgevoelig tot zouttolerant zijn weergegeven. (Fiers & Hermy, 2009)
Tabel 2: De vaste planten die door meer dan 30% van de gemeentebesturen wordt gebruikt.

Tabel 3: Zoutgevoeligheid vaste planten (S= gevoelig, MS= matig gevoelig, MT= matig tolerant,
T= tolerant) (Hop, 2010)

Vaste planten top 10
Pachysandra spp.
Vinca minor
Geranium
macrorrhizum
Hypericum calycinum
Alchemilla mollis
Geranium
sanguineum
Hosta
Sedum
'Herbstfreunde'
Waldsteinia
Vinca major
Geranium endressi

Bodem
MS
MS (+ matig tolerant zeewind)
MS
MS
MS
MS
MS (+ matig tolerant zeewind)
MT
MT
MS (gevoelig voor spatzout)
MS

De meest gebruikte vaste planten in openbaar groen zijn matig zoutgevoelig. Slechts Sedum
en Waldsteinia behoren slechts tot de groep die matig zouttolerant is. Volgende soorten
kunnen ook gebruikt worden in openbaar groen en zijn matig tolerant: Achillea spp.,
Echinacea purpurea, Heuchera spp., Solidago spp. en Solidago cutleri. De Solidago
sempervirens, Dianthus x allwoodii, Dianthus plumarius, Limonium perezii, is zouttolerant.
(Hop, 2008)
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Tabel 4: Zoutgevoeligheid siergrassen(S= gevoelig, MS= matig gevoelig, MT= matig tolerant, T=
tolerant) (Hop, 2010)

Siergrassen top 5
Pennisetum alopecuroides
Miscanthus spp.
Festuca spp.
Molinia caerulea
carex pendula

Bodem
T
MT
MT
MT
MS

In de top vijf van de siergrassen zijn drie soorten matig tolerant. Een soort die nog matig
tolerant is: Cortaderia spp. Volgende siergrassen zijn ook tolerant en kunnen toegepast
worden in openbaar groen: Armeria maritima, Calamagrostis x acutiflora, Festuca
arundinacea, Panicum virgatum en Pennisetum setaceum. (Hop, 2008)

Tabel 5: Zoutgevoeligheid halfheesters (S= gevoelig, MS= matig gevoelig,
MT= matig tolerant, T= tolerant) (Hop, 2010)

Halfheesters top 5
Lavandula spp.
Santolina chamaecyparissus
Perovskia
Hebe
Lavatera spp.

Bodem
MT
/ (tolerant voor zeewind)
MS
S
MT

In de top 5 van halfheesters zijn slechts 2 soorten matig tolerant. Volgende
halfheesters zijn ook nog zouttolerant Lavatera arborea en Rosemarinus
officinalis, Leptospermum scoparium, Leucophyllum frutescens, Potentilla
fruticosa, Rosa rugosa, Tamarix spp. Hibiscus syriacus (zie figuur). (Hop,
2008)
In het openbaar groen is het interessant om vaste planten te plaatsen met verschillende
eigenschappen. Volgende planten zijn matig gevoelig en geven bovendien ook nog eens
een goede bodembedekking: Alchemilla spp., Geranium macrorrhizum, Geranium phaeum
enGeranium sanguineum. Volgende planten zijn matig gevoelig en zijn een goede
insectenplanten: Nepeta x faassenii ‘Six Hills Giant’ en ‘Walker’s Low’, Eupatorium
cannabinum en Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’. Volgende planten zijn matig tot zouttolerant
en zijn winterhard: Lavatera en Rosmarinus. (Hop, 2008)
Interessante planten om te gebruiken in openbaar groen zijn de zogenaamde ‘Machoplanten’. Ze zijn namelijk sterk waardoor ze tegen lichte betreding kunnen of zich snel
kunnen herstellen na betreding. Macho-planten hebben vaak een bodembedekkend karakter
en ze zijn langlevend. Binnen deze macho-planten zijn volgende soorten matig zouttolerant
(via de wortels): Deschampsia cepitosa, Liriope spicata en Monarda spp.
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Cases

2.5.1 Ontwerptechnische maatregelen
Middenberm met bomen (situatie Watersportbaan te Gent)
 Te klein plantvak zorgt voor stress; droogte,
zuurstofgebrek, voedingstoffengebrek. Dit zorgt
voor een algemene verzwakking van de
weerstand van de boom.
 Veel last van spatzout en smeltwater dat door
het plantvak loopt.
 Quercus is matig zoutgevoelig maar verdraagt
strooizout.
 De te kleine standplaats resulteert in
straatbomen waarvan
de gesteltakken dood zijn.

Middenberm met bomen (situatie Roeselare)
 Structuur van het wegdek is goed
onderhouden. Oneffenheden in het
wegdek creëren plaatsen waar met zout
verzadigd water zich kan opstapelen. Dit
opspattend zoutwater is nefast voor de
beplanting.
 Borduur zorgt dat het smeltwater niet in de
boomspiegel sijpelt.
 Gebruik van een vanggewas zou de
boomspiegel nog beschermen tegen
spatzout.
 Boom heeft ruimte.
 Vitale gestel takken zijn zichtbaar.
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Verkeersgeleider in een bocht met heesters (situatie botermarkt te Roeselare)

 Doordat de beplanting zich in de binnenkant van de bocht bevindt,
zal deze minder last hebben van het opspattend zout. Maar het is een weg met een
hoge verkeersfrequentie, met passage van zowel persoonswagens als bussen.
 Buxus is matig zouttolerant, een groeiremming vertoont zich op plaatsen met weinig
substraat. Platanus is tolerant voor strooizout.
Afwerking rondpunt (Situatie te Roeselare)
 Plantvak
ligt slecht georiënteerd; de
buitenkant van een rondpunt ontvangt veel
spatzout.
 Het rondpunt ligt verhoogt bij gevolg loopt het
smeltwater rechtstreeks het plantvak binnen.
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2.5.2 Constructie van plantplaats
Verkeersgeleider met vaste planten (situatie Parklaan te Gent)

 Zwaar
transport
zoals
bussen rijden beplanting
kapot. Een hogere borduur
is vereist.
 Het plantvak mag in zijn
geheel hoger zijn, zo zal
het minder invloed hebben
van spatzout.

Verkeersgeleider met vaste planten (Situatie Roeserlare)
 Plantvak is veel te klein en het groen biedt
geen meerwaarde.
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Verkeersgeleider met vaste planten (Situatie Roeselare)

 Verhoogd plantvak zorgt voor minder last van spatzout.
 Brede borduur zorgt voor bescherming bij overrijding.
De honingboom (Sophora japonica) heeft voldoende standplaats en heeft Pennisetum als
vangplant aan boomspiegel.Boomspiegel (Situatie in Galway, Ierland)

 Verhoogde randen aan boomspiegel beperken dat smeltwater in het bodemmilieu
van de boom sijpelt.
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2.5.3 Aanplantingsconcept
Verkeergeleider openbaar groen (Situatie Parklaan te Gent)
 De geslachten Rudbeckia,
Echinacea en Nepeta zijn
matig zoutgevoelig.
 Voorstel i.p.v. Nepeta een Erica
gebruiken als vanggewas.

Vanggewas en zouttolerante soorten (Situatie te Destelbergen, Dendermondsesteenweg)
 Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ fungeert
als vanggewas.
 Midden in de berm staat Coreopsis verticillata
‘Zagreb’ (matig gezoutvoelig) en Spirea
japonica ‘Goldflame” (zouttolerant).
 Beplanting werd in het midden van het vak
aangeplant, men laat de beplanting van hieruit
het vak bezetten. Zo heeft de plant bij het
aanplanten een minder extreme standplaats.
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