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Résumé. — La flore adventice du port intérieur de Roulers (Flancre occidentale, Belgique).
Les observations entreprises depuis quelques années dans le port intérieur de Roulers mettent
en évidence la diversité et la richesse de sa flore ruderale adventice. En 1991, quelques phané-
rogames particulièrement intéressantes y ont été recensés : Bifora radians, Cardaminopsis
arenosa, Carduus tenuiflorus, Sahola kali, quelques espèces du genre Amaranthus et Setaria,
etc. Plusieurs espèces montrent une tendance à la naturalisation : Amaranthus deflexus, A.
retroflexus, Rapistrum rugosum, ...

Abstract. — The adventice flora of the port of Roeselare (West Flanders, Belgium). The
floristic observations, recorded in the port of Roeselare since a couple of years, confirm the
wealth and diversity of its adventive flora. In 1991 a number of interesting species were found :
Bifora radians, Cardaminopsis arenosa, Carduus lenuiflorus, Salsola kali, some species of
Amaranthus and Setaria, etc. Some taxa tend to naturalize : Amaranthus deflexus, A. retro-
flexus, Rapistrum rugosum,...

1. Inleiding

Spoorweg-, industrie- en haventerreinen leveren telkens opnieuw interessante
plantenvondsten op (KOSTER 1987, ROBBRECHT & JONGEPIER 1986 en 1989,
LAMBINON 1991, enz.). Op deze regel maakt de binnenhaven van Roeselare (West-
Vlaanderen, België) zeker geen uitzondering : hoewel de vergelijking met de eco-
nomisch en floristisch belangrijke havensteden als Antwerpen en Gent niet opgaat,
blijkt Roeselare toch ook een aantal boeiende soorten op te leveren.

Speciaal de artikels omtrent de Gentse kanaalzone (ROBBRECHT & JONGEPIER

1986 en 1989) hebben me er toe aangezet de adventievenflora van de Roeselaarse
binnenhaven te onderzoeken. Sedert 1989 wordt het gebied daarom op vrij on-
regelmatige tijdstippen doorlopen met het oog op ruderalen in het algemeen en
adventieven in het bijzonder. Naar aanleiding van een aantal bijzondere waar-
nemingen wordt het onderzoek vanaf 1991 op een meer systematische wijze ge-
voerd.

De inventarisatie van de soorten gebeurde op basis van de IFBL-methode
(zie fig. 1). De cijfercombinatie volgend op de soortbenaming refereert naar de
Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE

1979), verder geciteerd als „atlas". Soorten die gemarkeerd worden met een
sterretje, zijn op basis van de atlas nieuw voor de Westvlaamse flora of ten
minste voor het Westvlaamse binnenland.

De gevolgde nomenclatuur is deze van D E LANGHE et al. 1988, verder geci-
teerd als „flora".

Niet van alle gevonden soorten werd herbariummateriaal ingezameld. Enkele
oudere gegevens zijn daardoor zonder bewijskracht.
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2. Omschrijving van het havengebied

De binnenhaven van Roeselare situeert zich ten oosten van de stadskern in
het centrum van West-Vlaanderen (fig. 1). Het betreft een eerder klein gebied
(nauwelijks zes km/hokken, kaartblad 20/7-8 van het Nationaal Geografisch
Instituut), gesitueerd op de overgang van de zandleem- in de leemzandstreek.

De haven kan opgedeeld worden in een oud en een nieuw deel. Het oude deel,
ten westen van de Mandellaan, is reeds meer dan honderd jaar oud en is steeds
een traditionele graan- en veevoederhaven geweest. Het oostelijke, nieuwe deel
is nog volop in aanleg. Het bedrijvenpotentieel en de havenactiviteiten in het
algemeen lijken uitbreiding te nemen, gezien de recente verlenging van de kaai-
muren en de aanleg van een totaal nieuwe, aangrenzende industriezone.

Het is dan ook best mogelijk dat het floristisch belang van de Roeselaarse
binnenhaven minstens zal gehandhaafd worden en mogelijk zelfs zal toenemen.

Dl D2

Fig. 1, — Situering van de Roeselaarse binnenhaven, met aanduiding van het IFBL-raster.
Gearceerd wordt het kanaal weergegeven. De nummers 1-8 stemmen overeen met de nummering
van de noornaamste adventiefterreinen in hoofdstuk 3.

3. Beschrijving van de voornaamste vindplaatsen

Onderstaand volgt een opsomming van plaatsen met een interessante rude-
raalflora. De nummers corresponderen met figuur 1.

(1) Mandellaan : vormt de verbindingsweg tussen de haven en de Bruggesteenweg ;
vierbaansweg met verhoogde middenberm met aan de randen heel wat opgehoopt
materiaal dat veel adventieven herbergt.

IFBL : Dl.48.34 (la), Dl.48.43 (lb) en Dl.58.21 (lc).

(2) Beurtkaai : omvat een vrij uitgestrekte ruigte-bouwmaterialenstortplaats, even-
als een interessante bermvegetatie die zowel een aantal adventieven als droogte-
minnende soorten omvat.

IFBL : Dl.48.43.

(3) Trakeiweg : de kaairand herbergt een interessante, zij het eerder fragmentarisch
ontwikkelde begroeiing met een aantal unieke taxa voor het havengebied.

IFBL : Dl.48.34 (3a), Dl.58.12 (3b) en Dl.58.21 (3c).
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(4) Kaaistraat : betreft de andere kanaaloever met een beter ontwikkelde, maar
eerder monotone vegetatie van voornamelijk; Amaranthaceae.

IFBL : Dl.48.34 (4a), Dl.48.43 (4b) en Dl.58.12 (4c).

(5) Maïslaan : recente weg met weinig interessante soorten.
IFBL : Dl.48.43 (5a), Dl.48.44 (5b) en Dl.58.21 (5c).

(6) Spoorlijn Brugge-Kortrijk : enkele typische spoorwegbegeleiders ; enkel de
hokken Dl.48.34 en Dl.58.12 worden tot het havengebied gerekend ; het hok
Dl.58.21 — met een aantal boeiende soorten als Lathyrus tuberosus — behoort
niet echt meer tot de havenzone.

(7) Autosnelweg Al7 : weinig ontwikkelde bermvegetatie met hoofdzakelijk ver-
wilderde cultuurgewassen.

IFBL: Dl.58.22.
(8) Graankaai : verbindingsweg tussen de binnenhaven en de Al7 ; mede daar-
door vrij druk vrachtvervoer en soms interessante bermadventieven ; een groot
deel van deze weg is van recente datum en herbergde na de aanleg ondermeer
Medicago indica.

IFBL : Dl.48.43 (8a), Dl.58.21 (8b) en Dl.58.22 (8c).

4. Floristische notities

Verwilderde cultuurgewassen en tuinplanten

Apium graveolens (2), Asparagus officinalis subsp. officinalis (6, ingeburgerd),
Avena sativa subsp. sativa (lc, 3a), Brassica rapa (op vele lokaties, mogelijk
ingeburgerd), Cannabis sativa (2), Cotoneaster horizontalis (6, ingeburgerd),
Delphinium spec, (lb), Euphorbia lathyrus (2), Foeniculum vulgare (2), Helian-
ihus annuus var. macrocarpus (8c), Heracleum mantegazzianum (2, ingeburgerd),
Hordeum vulgare (lc, 7, 8b), Linum usitatissimum (la, lb, 2, 3a, 7, 8a, 8c),
Lobularia maritima (lc, 2), Medicago sativa (2, 7), Papaver somniferum (2),
Phalaris canariensis (3b), Pisum sativum subsp. arvense (2, 5b), Polygonum
cuspidatum (2, 6), Rumex domesticus (2, waarschijnlijk ingeburgerd), Scorzonera
hispanica (2, ingeburgerd ?), Solarium lycopersicum (la, 7), Tanacetumparthenium
(2, 8c), Zea mays (4a).

Algemenere ruderalen en algemeen ingeburgerde adventieven

Chaenorrhinum minus (2, 6), Chenopodium ficifolium (2, 8c), Ch. polysper-
mum (2, 8c), Coronopus didymus (2, 6, 8b en Rumbeeksegravier Dl.48.44),
Cymbalaria muralis (2), Dipsacus fullonum (2, 8c), Epilobium dliatum (la, lc,
8c), Lactuca serriola, beide subsp. (alle hokken), Melilotus alba (2, 8c en
Rumbeeksegravier Dl.48.44), M. officinalis (2, 6, 8c), Oenothera parviflora (2),
Oxalis fontana (2), Picris echioides (8a), P. hieracioides (8c), Reseda lutea(2,
6), R. luteola (2), Rumexpalustris (2), Senecio viscosus Palle hokken), Verbascum
thapsus (6).

Interessante taxa op de kanaal- en spoorbermen (vooral xerofieten)

Allium vineale (jaagpad Dl.58.22), Armoracia rusticana (zuidelijke kanaal-
oever Dl.48.43), Campanula rapunculus (id., 2, 6), Erysimum cheiranthoides (8a),
Geranium columbinum (6), G. pyrenaicum (2), Leucanthemum vulgare (2, 6),
Sedum album (6), S. telephium (6), Valerianella locusta (2).
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Bespreking van de adventieve vondsten en de zeldzame ruderalen

Amaranthus albus (180) — voor het eerst waargenomen in het najaar van 1991
in een viertal lokaties : la, lb, 3b, 4c ; meestal solitaire exemplaren. Alle planten
werden gevonden op opgewaaid materiaal langs weg- en kaairanden, in de
Mandellaan op diverse plaatsen in de middenberm.

Amaranthus deflexus (*) — reeds minstens driejaar aanwezig in het oude haven-
gedeelte en duidelijk ingeburgerd in 4a en 4c. Verder een eenmalige vondst in 3 c.
De soort groeit in de haven in twee milieus : mattenvormend op een kale, waar-
schijnlijk met herbiciden bewerkte berm en solitaire exemplaren langs de kaai
zelf tussen opgewaaide materialen.

De flora vermeldt de soort slechts als ingeburgerd in het Maasdistrict en
Île-de-France. Amaranthus deflexus ontbreekt blijkbaar in de Gentse havenzone
(ROBBRECHT & JoNGEPiER 1986, 1989) maar komt wel voor in het Antwerpse
havengebied (D 'HOSE & D E LANGUE 1984, LAMBINON 1991).

Amaranthus hybridus (*) — minder nadrukkelijk en zeker minder talrijk aan-
wezig dan de volgende soort, waarschijnlijk nergens ingeburgerd. Wel in de meeste
hokken aangetroffen, dikwijls samen met Amaranthus retroflexus : la, lb, 4c
en 8c,

Amaranthus retroflexus (179) — reeds enige jaren ingeburgerd in het oude haven-
gedeelte, daar talrijke, forse planten langs de kaaibermen : 3 a, 3b, 3c, 4a en 4b.
Ook langs de meeste andere wegen gevonden, echter minder talrijk en efemeer
(la, lb, lc en 7) in de wegkanten en tussen vangrails.

Kent sedert enige jaren in gans West-Vlaanderen een enorme uitbreiding en
gedraagt zich ook meer en meer als akkeronkruid (vb. Dl.36.42, Dl.37.11,
Dl.46.12, ...).

Anthriscus caucalis (594) — sinds enkele jaren aanwezig aan de rand van een
ruige, nitrofiele schapenweide in 3b. Sedert 1991 ook talrijk aanwezig in de andere,
oude havengedeelten : 2 en 4a. Zal zich ook hier zeer waarschijnlijk inburgeren.

Evenals de vorige soort maakt ook deze een erg explosieve opgang mee sedert
1990 : van niets tot 16 km/hokken in Dl, op de meeste plaatsen massaal en
inburgerend. Anthriscus caucalis is daarmee na Claytonia perfoliata de tweede
„duinplant" die zijn weg weet te vinden naar het binnenland.

Bifora radians (*) — heel zeldzame adventief uit Zuid-Europa, gevonden in twee
exemplaren op 5 juni 1991, onder een vangrail in 2. De soort groeide in een
bocht waar diverse graanafval-produkten ophopen. Beide exemplaren hebben
er zaad gezet.

Bifora radians behoorde eertijds tot de woladventieven van de Vesdervallei
(VISE 1942 en 1958). In de jaren '80 werd de soort herontdekt in België (FABRI
& SALEMBIER 1985). Veel eerder werd deze schermbloemige ook reeds gemeld
uit Noord-Frankrijk (HOCQUETTE 1925).

Brassica nigra (523) — vrij veel voorkomend in de regio, toch slechts één vind-
plaats in het havengebied : wegberm Kachtemsestraat, Dl.48.43.

Bunias orientalis (465 *) — ontdekt in mei 1991 langs de afrastering van de
terreinen van de betonfabriek Bleijko in 2. De soort lijkt er zich te vestigen,
is althans reeds nadrukkelijk aanwezig met meerdere planten.
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Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa (488) — gevonden in mei 1991 tussen
aangevoerde kiezel op de terreinen van de betonfabriek Bleijko in 2. Het betroffen
enkele exemplaren van de ondersoort arenosa met vrij donkere bloemblaadjes.
Eén plant werd overgebracht naar de tuin, zette er zaad en bloeide een tweede
maal in augustus. Normaliter bloeit deze kruisbloemige eenmalig tussen april
en juni.

Meer dan waarschijnlijk werd Cardaminopsis arenosa er aangevoerd met de
bouwmaterialen en betreft het een eenmalige vondst.

Carduus tenuiflorus (1059 *) — aangevoerd bij de terreinen van de wegeniswerken-
fabriek Penninck (Rumbeeksegravier, Dl.48.44) in juni 1991. Enkele goed ont-
wikkelde planten groeiden aan de voet van een afsluitingsmuur. Het betreft
hoogstwaarschijnlijk een enige waarneming gezien de soort na een herbiciden-
behandeling geen vrucht heeft gezet.

Carduus tenuiflorus is in België eigenlijk een — zij het niet natuurüjke — duin-
plant en wordt slechts bij hoge uitzondering adventief in het binnenland waar-
genomen (cfr. de flora). Persoonlijk heb ik de soort ook reeds adventief aan-
getroffen in de haven van Calais (30.06.1991), hoewel de natuurlijke groeiplaatsen
daar wel dichtbij zijn.

Digitaria sanguinalis (1409) — op diverse plaatsen „ontdekt" in 1991, hoewel
de soort ongetwijfeld reeds langer in de haven aanwezig is, gezien op sommige
plaatsen reeds echte „matten" van enkele m2 gevonden zijn, bvb. hoek lb-4b.
De soort is er duidelijk ingeburgerd. Verder ook waargenomen in la en 4c.

ROBBRECHT (1983) heeft het bij het rechte eind daar waar hij stelt dat
Digitaria sanguinalis in sterke uitbreiding is : ook buiten het havengebied werd
de soort diverse keren opgetekend langs wegkanten.

Echinochloa crus-gaïïii (1443) — waargenomen in lc, 3b en 4c, niet echt opvallend
aanwezig in wegbermen e.d.

Erucastrum gallicum (526) — eenmalige vondst op de raigte in 2. Het betrof
een uitzonderlijk vroege vondst, namelijk op 18.03.1990. Deze adventieve soort
werd door mij persoonlijk massaal gevonden in de Zeebrugse achterhaven op
28.10.1990 (ruderale zandvlakten). Een tiental jaren geleden ook gevonden te
Turnhout en Hoboken ( D ' H O S E & D E LANGHE 1980, 1981).

Helianthus laetiflorus (*) — vroeger regelmatig aanwezig in de nieuwe havenzone
in 2 en 8c in wegbermen en onder vangrails, echter nooit standhoudend. Sedert
1990 niet meer teruggevonden.

Ook op vele andere plaatsen in West-Vlaanderen waargenomen — in hoofd-
zaak langs autosnelwegen maar ook langs spoorwegbermen — echter steeds efe-
meer (ROBBRECHT 1986, KOSTER 1987).

Impatiens parviflora (576 *) — enige jaren standgehouden op de ruigte in 2.
Sedert 1991 niet meer waargenomen en meer dan waarschijnlijk overwoekerd
door de agressief uitbreidende Vicia villosa.

Lepidium ruderale (513) — regelmatig verschijnend in de haven onder andere
in 2, 3b en 8c. In 1991 slechts één waarneming langs de kaairand in 4a. Slechts
standhoudend en ingeburgerd in de Spanjestraat (Dl.48.34) tussen geplaveide
trottoirs.

Melilotus indica (*) — eenmalige vondst van één rijp exemplaar in 8c op 07.06.1990
in een pas omgewerkte berm met vele eenjarigen.
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Deze adventief werd vroeger wel meer aangevoerd aangetroffen in België en
was ondermeer één van de typische Vesderadventieven (VISE 1942 en 1958). In
de laatste decennia werd Melilotus indica echter niet meer teruggevonden in
België.

Panicum miliaceum (*) — op twee lokaties aangetroffen in 1991 : la en 3b, respec-
tievelijk in opgewaaid materiaal in de middenberm en in de bevoeging van een
kaaimuur bij een graanlosinstallatie.

Over het algemeen wordt deze soort in toenemende mate waargenomen langs
de grote wegen in West-Vlaanderen. Deze opmerking geldt ook voor de rest van
Vlaanderen (ROBBRECHT 1983) en Zeeland (JONGEPIER 1982).

Panicum miliaceum blijft dikwijls vegetatief en is dan goed herkenbaar aan
de opvallende knobbelharen op de bladscheden.

Rapistrum rugosum (530) — één van de algemenere soorten uit het havengebied,
echter hoofdzakelijk in het nieuwe gedeelte. Waargenomen in lb, 2, 8b en 8c.
Op verschillende lokaties in vele exemplaren en duidelijk ingeburgerd, bvb. hoek
lb en 2. De soort gedijt hier blijkbaar beter dan in de Gentse en de Antwerpse
haventerreinen (ROBBRECHT & JONGEPIER 1986, 1989, LAMBINON 1991).

Vooral waargenomen in pas omgewerkte bermen en ingeburgerd in stabiele
ruige wegkanten. Ook elders in Dl werden de laatste jaren diverse vindplaatsen
opgetekend (19 km/hokken), echter zelden van blijvende duur.

Er werd tot op heden nog geen aandacht besteed aan de diverse subspecies.

Salsola kali subsp. ruthenica (161 *) — eenmalige waarneming in 3b in augustus
1991 : één exemplaar langs de kaai tussen de betegeling, samen met nog enige
andere adventieven bij de graanlosinstallaties.

Persoonlijk vond ik subsp. ruthenica in 1991 ook als adventief langs de ring
rond Pittem (Rijseleinde, D2.32.34). Deze soort wordt nochtans heel zelden
waargenomen in het binnenland, op uitzondering van de Gentse en Antwerpse
havenzones.

Senecio inaequidens (1040 *) — ontdekt in oktober 1991 in 8a en 8c : enkele
exemplaren in de wegberm en onder de vangrails. Verwacht kan worden dat
de soort uitbreiding zal nemen in de nabije toekomst.

S. inaequidens komt ondertussen reeds verspreid voor in Roeselare (7 km/
hokken alwaar de soort ingeburgerd is), ondermeer op een nabijgelegen spoor-
wegemplacement in duizenden exemplaren reeds jarenlang aanwezig (Dl.48.13).
Ook in het aangrenzende industrieterrein van Izegem (D2.51.14) werd de soort
in 1991 ontdekt met meerdere planten.

Setaria verticillata (1415 *) — voor het eerst waargenomen in 1991, uitsluitend
in het oude havengedeelte. Zowel gevonden in 3 a als in 4c (twee lokaties met
een solitair exemplaar), beide in oktober.

Gedraagt zich in de haven als een echte bermadventief : onder vangrails, tussen
wegmarkeringen, kaaimuren,...

Setaria viridis (1416) — waargenomen in twee lokaties : één forse plant in lb
en een veel tengerder exemplaar in lc.

Vooral bij sommige fors ontwikkelde planten wordt het onderscheid met
Setaria italica problematisch ; bovendien bestaat de mogelijkheid dat er nog een
verwante soort voorkomt in het gebied van de flora, Setaria faberi (persoonlijke
mededeling Dhr. ROBBRECHT 1992). Nader onderzoek in de toekomst dient zeker
aanbeveling.
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Verbena officinalis (758) — vroeger (21.06.1989) talrijk aangetroffen op grint
bij een veevoederfabriek in 4a, niet standhoudend.

In het najaar van 1991 enkele uitgebloeide exemplaren als bermadventief in
8c, waarschijnlijk ook slechts efemeer.
Vicia villosa subsp. vïllosa en subsp. varia (401 *) — reeds een vijftal jaren geleden
groeide in 8a een forse plant die toen werd gedetermineerd als de ondersoort
varia. Momenteel vinden we op diverse plaatsen uitgestrekte planten van de
ondersoort villosa : 2 en 8c. Deze soort breidt elk jaar uit en is duidelijk aan
het inburgeren. De opdeling in ondersoorten lijkt me van weinig taxonomische
waarde, gezien vele exemplaren intermediaire kenmerken vertonen (cfr. WEEDA
et al. 1987).

V. villosa wordt gedurende de laatste jaren meer en meer aangetroffen op
ruigten en bouwwerven : 8 km/hokken in Dl, waarvan vijf in Roeselare.

5. Conclusies

Hoewel de onderzoeksperiode wellicht te kort is om vergaande conclusies
te trekken, kunnen toch reeds enige zaken opgemerkt worden.

Wanneer de vergelijking gemaakt wordt met floristisch gerenomeerde haven-
steden als Gent (ROBBRECHT & JONGEPIER 1986, 1989) en Antwerpen (LAMBINON
1991), dan kunnen enkele belangrijke verschilpunten opgetekend worden.

Enerzijds ontbreken enkele adventieven die in Gent of Antwerpen tot de
„klassieke" soorten behoren : Abutilon theophrasti, Ambrosia div. sp., Brassica
juncea*, Datura stramonium*, Eragrostis div. sp., Sorghum halepense*,... om
er maar enkele te noemen. De drie met een sterretje gemerkte taxa werden reeds
elders in de omgeving van Roeselare genoteerd en kunnen dus eventueel ook
in de haven verwacht worden op termijn.

Anderzijds werden in het Roeselaarse binnenhavengebied een aantal adven-
tieven verzameld die nog niet vermeld werden voor de havenzones van Antwerpen
en Gent : Bifora radians, Cardaminopsis arenosa, Carduus tenuiflorus, Erucastrum
gallicum, Melilotus indica en Pisum sativum subsp. arvense.

Een aantal taxa blijken — ondanks de korte onderzoeksperiode — duidelijk
ingeburgerd in de binnenhaven : Amaranthus deflexus, A. retroflexus*, Anthriscus
caucalis, Digitaria sanguinalis*, Lepidium ruderale*, Rapistrum rugosum en Vicia
villosa. De met een sterretje gemerkte soorten zijn archeofyten die tot de inheemse
flora kunnen gerekend worden.

Het is gebleken dat op een relatief korte termijn een vrij groot aantal adven-
tieve soorten werd aangetroffen in de Roeselaarse havenzone. Een aanzienlijk
deel van de vondsten uit het oude havengedeelte kan toegeschreven worden aan
de rijkelijk „gemorste" graanprodukten in de nabijheid van de losinstallaties. De
vondsten uit de nieuwe delen van de haven hebben voornamelijk betrekking
op „verkeersadventieven" en ruderale soorten.

Verder onderzoek in de toekomst zal naast een reeks nieuwe soorten ook
meer duidelijkheid brengen omtrent de status van een aantal taxa uit het haven-
gebied.
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