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Twee nieuwe stadsgrassen in België:
Bromus madritensis en Polypogon viridis

F. VERLOOVE (Meise)

Bromus madritensis L. (Spaanse dravik)
en Polypogon viridis (Gouan) Breistr. (Krans-
gras), beide oorspronkelijk met een hoofd-
zakelijk mediterrane verspreiding, worden in
België al sinds ruim één eeuw als occasionele
adventiefplanten gevonden (Verloove 2006).
Heel recent werd bij beide soorten, in navol-
ging van een gelijkaardige tendens in de ons
omringende landen, een tendens tot inburge-
ring vastgesteld in het stedelijke gebied.
Aangezien Bromus madritensis verward kan
worden met zowel B. diandrus als B. sterilis
en Polypogon viridis een erg onopvallende
soort is, kan niet uitgesloten worden dat de
beide soorten in België over het hoofd worden
gezien. Van alletwee wordt daarom een herba-
riumscan gepresenteerd, worden de belang-
rijkste determinatiekenmerken kort toegelicht
en wordt een overzicht gegeven van de recen-
te Belgische vondsten.

Bromus madritensis (figuur 1) werd in juni
2006 met grote aantallen waargenomen tussen
straatstenen ter hoogte van een verlaten spoor-
wegterrein in La Louvière. De soort komt er
niet voor in een typisch adventievenmilieu.
Gelet op het aantal planten, moet ze er al
enkele jaren aanwezig zijn, In identieke
omstandigheden is Bromus madritensis sedert
kort ook gekend in het Nederlandse stedelijke
gebied, vooral in Amsterdam (Denters 2004).

Figuur 1. Bloeiwijze van Bromus madritensis.
(Lambermont, 1904-1907, M. Halin, BR)

De soort onderscheidt zich van B. dian-
drus voornamelijk door de kleinere aartjes
(<18 mm zonder de naalden). Bovendien wor-
den de recent in België en Nederland inburge-
rende planten gekenmerkt door dicht en kort
behaarde lemma's: var. ciliata (Guss.) Tzve-
lev; zie van der Meijden (2005). Bij Bromus



Figuur 2. Polypogon viridis, reproductie op ware grootte.
(Mechelen, Galgenberg, stortplaats, 1958, N. Cnops, BR)

diandrus zijn de lemma's doorgaans kaal. Met
Bromus sterilis heeft B. madritensis de grootte
van de aartjes gemeen, maar bij deze laatste
zijn de aartjes steeds erg kort gesteeld (steel-
tjes korter dan de lengte van het aartje) en
rechtopstaand.

Relevante herbariumcollectie:
• La Louvière, gare du Sud (NE-zijde) (IFBL G4.33.31);
voetpad, voet van afsluiting,...; plaatselijk abundant,
ingeburgerd; 03.06.2006; F. Verloove 6315 (priv. herb.
FV,BR,LG).

Bij Polypogon viridis (figuur 2) is de inburge-
ringstendens nog veel sterker dan bij Bromus
madritensis. In de voorbije jaren werd de
soort in meerdere Belgische steden - uit-
sluitend in Vlaanderen - waargenomen: Aalst,
Blankenberge (med. W. Vercruysse), Brugge
en Gent (zie onder meer hieronder). Polypo-
gon viridis groeit in erg banale stedelijke
milieus: op trottoirs, aan de voet van muren,
op braakliggende terreinen, enz. Vaak zijn de
groeiplaatsen minstens periodiek iets vochtig.

In identieke omstandigheden kent de soort
in de ons omringende landen een gelijkaardige
opmars, onder meer in Nederland (Denters
2004), Duitsland (Savelsbergh 2004) en Groot-
Brittannië (vooral Engeland; zie Budd 2005
en Burton 2005). In Londen werden in de
voorbije vijf jaar ongeveer 35 nieuwe groei-
plaatsen gesignaleerd. Merkwaardig is een
recente vondst nabij Valenciennes (dép. Nord,
Frankrijk), dicht bij de grens met België
(Duvigneaud & Saintenoy-Simon 1999): hier
werd Polypogon viridis waargenomen in een
veel natuurlijker milieu, met name op een
drooggevallen vijveroever in het Parc Régio-
nal de Saint-Amand.

Polypogon viridis onderscheidt zich ge-
makkelijk van de overige in België' adventieve
of ingeburgerde Po/ypogon-soorten door de
ongenaalde kelkkafjes. Qua habitus vertoont
de soort een veel grotere gelijkenis met het
genus Agrostis, waartoe ze vroeger overigens
vaak werd gerekend [Agrostis semiverticillata
(Forssk.) C.Chr.]. Bij Polypogon viridis vallen
de aartjes echter in hun geheel af, terwijl bij
Agrostis de kroonkafjes loslaten en de kelk-
kafjes blijven zitten.

Relevante herbariumcollecties:
• Gent, river Leie near Nieuwe Wandeling (IFBL
D3.12,34), muddy bank of small artificial islands in river
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Leie, numerous specimens, 20.08.2004, F. Verloove 5749
(priv. herb.FV, BR, LG);
• Brugge, J, & M. Sabbestraat + Langerei (IFBL
C2.22.13), foot of walls, pavement locally common,
31.08.2005, F, Verloove 6093 (priv. herb. FV, BR, LG);
• Aalst, Hertshage (IFBL D3.58.il en 12), vochtig
braakliggend terrein in de stad, absoluut abundant, vele
100-den exemplaren, 01.10.2005, F, Verloove 6150 (priv.
herb. FV, BR, LG);
• Gent, Twaalfkamerenstraat tussen nrs. 21 en 31 (IFBL
D3.22.21), voet van muur, >10 ex., 11.2005, F. Verloove
6221 (BR).

Minstens op de laatste drie locaties werd
Polypogon viridis in 2006 bevestigd.

Het heeft er bovendien alle schijn van dat na
Bromus madritensis en Polypogon viridis de
influx van zuiderse grassoorten in onze stre-
ken niet zal ophouden. In Nederland werd
recent de Zuid-Afrikaanse soort Ehrharta
erecta vastgesteld (Holverda & Denters 2006)
en sinds een drietal jaar lijkt zich de mediter-
rane grassoort Pipiatherum miliaceum in een
steegje in de binnenstad van Gent minstens
tijdelijk te hebben gevestigd (eigen waar-
nemingen sinds 2004).
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