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Wetenschappelijke naam
Spartina anglica C.E. Hubbard [1]

Het Engels slijkgras Spartina anglica kent zijn oorsprong in Zuid-Engeland. De 
soort is ontstaan uit een bastaard of hybride van het in Europa inheemse Klein 
slijkgras Spartina maritima en de Noord-Amerikaanse slijkgrassoort Spartina 
alterniflora. Het Engels slijkgras werd destijds massaal aangeplant om aan 
landwinning en sedimentbinding te doen en werd in België voor het eerst 
waargenomen vanaf 1936. De soort bleek echter heel invasief en zorgde voor 
een sterke wijziging in slikke- en schorrevegetaties. Het resultaat hiervan was een 
verlaagde natuurwaarde van dit zeldzame kusthabitat.
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Oorspronkelijke verspreiding

Het Engels slijkgras Spartina anglica komt oorspronkelijk uit Zuid-Engeland. Het gras is 
een bastaard of hybride van het in Europa inheemse Klein slijkgras Spartina maritima en 
het Noord-Amerikaans slijkgras Spartina alterniflora [2].

Nog vóór 1870 is deze Amerikaanse exoot, waarschijnlijk via transport in ballastwater, in 
Southampton (zuidkust Engeland) terecht gekomen. Op de schorren (het gebied dat enkel 
bij springtij overstroomt) rond Hythe, een kustplaats in die streek, kruiste het Amerikaans 
slijkgras met het inheemse Klein slijkgras [3]. Hierdoor werd een hybride Spartina townsendii 
gevormd, die echter niet in staat was om zich voort te planten. Uit deze steriele plant is 
rond 1890, door een chromosoomverdubbeling (polypoloïdie) een vruchtbare of fertiele 
hybride ontstaan, namelijk het Engels slijkgras Spartina townsendii var. anglica (nu Spartina 
anglica genoemd) [4, 5]. Het is deze laatste fertiele soort die uiteindelijk onze streken heeft 
weten te bereiken. 

Eerste waarneming in België

Engels slijkgras werd in 1924 overgebracht vanuit Engeland en als slibvanger aangeplant 
in het toenmalige Zuid-Sloe-estuarium [6]. Door het indijken van dit gebied ontstond hier in 
1962 het haven- en industriegebied ‘Vlissingen-Oost’ [7], gelegen aan de oostoever van de 
Westerschelde. De eerste waarneming op het Belgische grondgebied dateert van 1936 [8]. 

Verspreiding in België

Engels slijkgras betreft een pioniersoort en is typisch voor zilte, natte bodems. Dit slijkgras 
komt voor in zoute tot sterk brakke wateren in slikken (gebieden die bij eb droog staan 
en bij vloed onder water) en lage schorren. De soort komt bij ons momenteel voor in het 
Schelde-estuarium (op brakke, zoute slikken nabij Doel), in de IJzermonding te Nieuwpoort, 
in de Baai van Heist en in het Zwin te Knokke [9, 10]. 

Verspreiding in onze buurlanden

In 1906 werd het Engels slijkgras voor de eerste maal overgebracht naar het Europese 
vasteland, namelijk Normandië (Frankrijk). In 1924 werden dan weer 50 planten 
overgebracht van Engeland naar Nederland en aangeplant in het Nederlandse Sloe-
estuarium en in de daaropvolgende jaren werd de soort ook in andere estuaria aangeplant. 
Sindsdien verloopt de gebiedsuitbreiding snel en vestigde de plant zich op vrijwel alle 
geschikte plaatsen, waardoor het slijkgras nu algemeen voorkomt in zowel de Waddenzee 
als het Deltagebied [11, 12]. 
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Naast de aanplantingen in het Nederlandse deel van de Waddenzee, werd het Engels 
slijkgras in de jaren ‘30 ook in de Duitse en Deense delen aangeplant. Voor Duitsland zou 
het gaan om zo’n 70.000 scheuten. In beide landen bleek het slijkgras goed te gedijen [13]. 

Op het Europese vasteland strekt het areaal zich vandaag uit langsheen de Atlantische 
kusten van Frankrijk tot in de Baltische Zee [5, 13]. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is de 
soort, met uitzondering van Schotland, wijdverbreid langs zowel de oost- als westkust [14]. 
Enkele populaties in Zuid-Engelse estuaria gaan er de laatste decennia op achteruit. Men 
vermoed dat de terugval van deze 80 jaar oude populaties een natuurlijke oorzaak kent. 

Ondertussen is het Engels slijkgras ook geïntroduceerd in Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, 
Noord-Amerika en China, waar de soort zich telkens invasief gedraagt. De introducties in 
Zuid-Amerika en Zuid-Afrika waren echter zonder succes [15]. Momenteel komt Engels 
slijkgras voor in Europa tussen 48-57 °NB, in China tussen 21-41 °NB en in Australië en 
Nieuw Zeeland tussen 35-46 °ZB [15]. 

Wijze van introductie

Het zaad van het Amerikaans slijkgras zou oorspronkelijk in Engeland zijn beland via het 
ballastwater van een schip, afkomstig uit Noord-Amerika. Na het ontstaan van het Engels 
slijkgras – uit een kruising tussen het Amerikaans en het Klein slijkgras – breidde het 
leefgebied van deze nieuwe soort zich uit door opzettelijke introducties en aanplantingen 
als bescherming tegen kusterosie enerzijds en voor landwinning anderzijds [5]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het Engels slijkgras bezit enkele eigenschappen die het succes van deze exoot helpen 
verklaren. De soort groeit heel makkelijk en snel, heeft een heel hoge vruchtbaarheid en is 
een agressieve kolonisator. Eenmaal gevestigd, kan de plant zich snel ongeslachtelijk of 
vegetatief verspreiden via de groei van de wortelstokken (ook wel ‘rhizomen’ genoemd). 
Dit invasieve karakter heeft tot gevolg dat het natuurlijke ecosysteem van slikken snel 
overwoekerd wordt [16].

Door de vlezige wortelstokken is de soort in vergelijking met elke andere zoutminnende 
plant in onze streek beter bestand tegen erosie. Zo kan het Engels slijkgras gedijen tot één 
meter onder de gemiddelde hoogwaterlijn, waardoor de planten bij hoogtij telkens onder 
water komen te staan [12]. 
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Engels slijkgras gedijt het best op zachte, slibrijke bodems [12]. In koudere streken ondervindt 
de soort moeilijkheden om vruchtbaar zaad te produceren [5]. De exoot gedijt dan ook het 
best bij temperaturen tussen 10 en 25 °C. De soort verkiest ook bodems waarvan het 
poriewater een zoutgehalte heeft tussen 0,1 en 0,2 Molair [12], wat ongeveer overeenkomt 
met 6,3 à 12,6 psu. Onverdund zeewater (35 psu) is voor deze soort te zout om in te 
overleven en vormt bijgevolg een beperkende factor in de verspreiding [11].

Deze niet-inheemse soort kan zich op twee manieren voortplanten, en zich zo ook verder 
verspreiden. Enerzijds is er een geslachtelijke voortplanting, waarbij de geproduceerde 
zaden door zeestromingen of wind meegenomen worden en op andere plaatsen terug 
worden afgezet. Anderzijds kan het Engels slijkgras zich ongeslachtelijk of vegetatief 
voortplanten door het continu groeien van de wortelstokken of rhizomen. Het is dus duidelijk 
dat plotse veranderingen in de sedimentatiepatronen en schommelende klimatologische 
omstandigheden de verdere verspreiding van deze soort in de hand werken [12]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Engels slijkgras is heel productief en kan bijgevolg een beduidend aandeel van het organisch 
materiaal binnen een ecosysteem vertegenwoordigen. Dit vertaalt zich in voedsel voor 
grazers, zoals eenden, ganzen en andere watervogels [13, 15]. Daarnaast geeft de uitbreiding 
van Engels slijkgras – na afzetting van sediment – de mogelijkheid tot de ontwikkeling van 
nieuwe schorrevegetaties met o.a. Lamsoor en Schorrekruid [17]. Niettegenstaande deze 
positieve effecten kan deze soort zeer schadelijk zijn voor het ecosysteem [13]:
• Verlies van habitat voor o.a. bodemdieren, watervogels en migrerende kustvogels;
• Verlies van broedplaatsen voor vissen;
• Vervanging van inheemse plantensoorten en de meestal rijkere dierengemeenschappen 

die ermee in associatie leven;
• Omkering van successieve ontwikkelingsstadia in slikken- en schorrensystemen.

Specifiek voor België heeft het verdrijven van het inheemse Klein slijkgras en het overwoekeren 
van andere autochtone soorten, zoals Langarige zeekraal Salicornia procumbens, het 
uitzicht van slikken en schorren lokaal gewijzigd. Het resultaat hiervan is een verlaagde 
intrinsieke natuurwaarde, waarbij de komst van deze exoot de natuurlijke zonering 
van de vegetatie in slikken en schorren sterk verstoord heeft [5, 12]. Deze veranderingen 
hebben onder andere een negatieve invloed op de bodemdieren — zoals de Veelkleurige 
zeeduizendpoot Hediste diversicolor (een worm) en het wadkreeftje Corophium volutator 
(een vlokreeftje) [13] — en kustvogels, waaronder steltlopers en meeuwen [18]. Het hoeft dan 
ook niet te verbazen dat het Engels slijkgras door veel natuurbeschermers de bijnaam 
‘slikpest’ heeft meegekregen.
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Vanuit agrarisch standpunt is de soort evenmin interessant te noemen. De Nederlandse 
weiden waar voorheen Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) groeide, waren 
bij veeboeren heel geliefd. Deze zoute planten geven het vlees namelijk een typische 
smaak die door veel gastronomen sterk gewaardeerd wordt. Het nu aanwezige slijkgras 
wordt door het vee veel minder graag gegeten, hoewel de jonge ondergrondse delen of 
wortelstokken door Grauwe ganzen Anser anser begraasd worden [12]. Verder zou het 
Engels slijkgras de eigenschappen van de bodem veranderen waardoor deze steeds 
minder zuurstof bevatten. Planten (waaronder Engels slijkgras) kunnen moeilijk gedijen in 
zuurstofloze bodems [16].

Een voorbeeld van het invasieve karakter van Engels slijkgras is de kolonisatie in de baai 
van Arcachon, in Zuidwest-Frankrijk. In 1985 werd de soort daar voor de eerste maal 
waargenomen. Het slijkgras bleek er zich zeer snel te verspreiden en tegen eind de jaren 
‘90 waren honderden hectaren van de slikken en schorren ingepalmd. In 1997 werd een 
programma uitgewerkt om deze exoot uit te roeien: via de injectie van snellijm in de bodem 
werden de wortelstokken vernield [19].

Vóór de Tweede Wereldoorlog werden de planten besproeid met kopersulfaat, met als 
doel ze te vernietigen. Later werden pogingen ondernomen om de soort onder controle te 
krijgen met de herbiciden Dalapon en Feneron, telkens in combinatie met het uitgraven van 
de zaailingen [5, 20]. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen – waaronder Dalapon 
– werd ondertussen verboden, omwille van milieuredenen. Andere efficiënte mechanische 
bestrijdingstechnieken zijn het verstikken van de planten door ze met plastic te bedekken, 
vertrappelen en repetitief afbranden [13]. Deze technieken zijn echter vrij duur, niet erg 
efficiënt om op grote schaal te gebruiken en durven (bv. bij plastic bedekking), omwille van 
invloed van de getijden, wel eens te mislukken [13, 15]. 

Tussen het jaar 2000 en 2007 werd het Engels slijkgras langs de Amerikaanse westkust 
(Washington State) biologisch bestreden door de introductie van de slijkgrascicade Prokelisia 
marginata [21]. Dit insect, dat zich exclusief voedt met het voedingsrijke sap (floëem) van 
slijkgrassoorten, wordt sinds 2011 eveneens langs de Belgische kust aangetroffen [22].

Het Engels slijkgras staat genomineerd als één van de 100 ergste invasieve soorten ter 
wereld [23]. Ondanks de dreiging op het behoud van natuurlijke slikken- en schorrensystemen, 
ontbreekt voldoende kennis over de ecologische en economische impact van deze soort 
[13]. Maatregelen werden dan ook amper getroffen. Mogelijk zal de verdere verspreiding van 
deze soort nog versterkt worden door de opwarming van de aarde [13].

Specifieke kenmerken

De plant kan tot 130 cm hoog worden en heeft lange, vlezige wortelstokken. De stijve, 
grijsgroene bladeren zijn tot 50 cm lang en 15 mm breed en eindigen in een harde, fijne 
punt. Een compleet overzicht van de morfologische kenmerken van deze soort is terug te 
vinden in de literatuur [12]. 
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Engels slijkgras is de ideale plant om op een natuurlijke wijze aan landwinning te doen en 
om kustlijnen te stabiliseren. De dichte wortelstructuren voorzien in een goede binding van 
de kustsedimenten en de stengels bevorderen het afzetten van extra sediment. Bovendien 
is deze soort in staat sneller en verder richting zee open slikken te koloniseren dan om 
het even welke inheemse concurrent. Dit leidde dan ook in het verleden tot het massaal 
aanplanten van deze soort, zelfs tot ver in China [5]. Op andere plaatsen wordt deze soort 
echter meer gevreesd dan gewenst.  
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