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Platte bies (Scirpus cariciformis Vest) in Twente teruggevonden

G. Boedeltje> (Daslook 39, 7242 MD Lochem)

Scirpus cariciformis Vest refound in Twente (East Netherlands)

In 1993 Scirpus cariciformis, which is a rare and endangered species in the Netherlands, was redis-

covered in the eastern part of the province of Overijssel. It grows in a Lolio-Potentillion-vegetation

on a sandy bank of a recently dug lake. In winter the water level is situated 5-10 cm above and in

summer just below the soil surface.

Inleiding

De enige overgebleven vindplaats van de Platte bies (Scirpus cariciformis) in Twente

bevond zich tot ongeveer 1960langs de Hazelbeek. Daar groeide zij aan de rand van

het beekdal in drassige weiden op de overgang naar stroken bronbos en zeggehooi-

moerassen.
12 Nadien is zij hier nooit meer aangetroffen. Elders in Oost-Nederland is

deze zeldzame en bedreigde soort na 1950 alleen bij Eibergen gevonden. 3 Hierkwam

zij met honderden exemplaren voor langs de Ramsbeek. Als gevolg van cultuurtech-

nische werken is deze groeiplaats in 1975 verdwenen.

Tijdens vegetatieonderzock in opdracht van Rijkswaterstaat werd S. cariciformis

in 1993 in Twente teruggevonden en wel nabij Bornerbroek, waar zij voor het laatst

in 1895 was gesignaleerd. 4 In dit artikel wordt in het kort ingegaan op het vroegere

en huidige voorkomen van de Platte bies in Oost-Nederland. Over de groeiplaatsen in

het kustgebied wordt verwezen naar Sykora en Westhoff5
en Weeda.6

Vroegere groeiplaatsen

Op grond van notitiesbij herbariummateriaalkonden de volgende standplaatstypen in

Oost-Nederland onderscheiden worden:

1) lage, vochtige (leemachtige) heidegrond. Dergelijke groeiplaatsen waren bekend

van Hengelo (Woolde), Diepenveen (Linde) en Ruurlo (in de Morsch);

2) wei- en hooilandenaan beken of op de overgang naar beekdalen. Tot dit stand-

plaatstype behoorden o.m. de Hartermeden bij Deurningen (Deurningerbeek),

weilanden nabij de Hazelbeek, broeklanden bij Borne en Weerselo en de oever-

stroken aan de Ramsbeek bij Eibergen. Op de laatste groeiplaats kwam S. carici-

formis voor in de onderste helft van een 5 a 6 m breed, grazig talud van de beek; 7

3) veenstreken. Uit de omgeving van Markelo is een melding bekend 'uit de venen'.

Mogelijk dat het hier gaat om randen van kleine veenbcekjes.

De huidige groeiplaats nabij Bornerbroek

De nieuwe vindplaats bij Bornerbroek betreft een voormalige zandwinplas, het Gras-

broek, ontstaan tijdens de aanleg van de Al in de zeventigerjaren (coördinaten 240/

479). Deze plas wordt momenteelvooral voor recreatiedoeleinden gebruikt, in de
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toekomst krijgt hij naar alle waarschijnlijkheid de functie van spaarbekken voor de

drinkwaterbereiding. Het is een diepe plas met ondiepe oeverstroken, waarvan het

water, althans in de zomer, basisch is (pH=B.4; n=6).8

Scirpus cariciformis groeit aan de zuidwestoever in een lichtbetreden, zandige

strook, die zich 's zomers ongeveer 10 cm boven de waterspiegel van de plas bevindt

en die 's winters gedeeltelijk onder water staat. De groeiplaats, die ongeveer 1 m

breed en 2 m lang is, grenst aan de onderkant aan een ondiepe waterzone met Naald-

waterbies (,Eleocharisacicularis),
,

aan de bovenkant aan een dichte vegetatie met Riet

(Phragmites australis), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Haagwinde (Ca-

lystegia sepium), Wolfspoot 0Lycopus europaeus), ,

Blauw glidkruid (Scutellaria ga-

lericulata) en Grote brandnetel (Urtica dioica). Platte bies, die aspectbepalend aan-

wezig is, wordt onder meer vergezeld door Slanke waterbies ( Eleocharis palustris

subsp. uniglumis), een eveneens in Twente zeldzame plant, Fioringras (Agrostis

stolonifera) en Zomprus (Juncus articulatus) (Tabel 1). Syntaxonomisch behoort

deze vegetatie tot het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion). 10
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Discussie

De huidige vindplaats van Scirpus cariciformis aan het Grasbroek is duidelijk anders

dan die 'in de broeken bij Borne' in 1895. Het milieu ter plaatse vertoont toch veel

overeenkomsten met vroegere situaties. Dit blijkt met name als we de best omschre-

ven vroegere groeiplaats (de Ramsbeek) vergelijken met de huidige. In beide geval-

len is sprake van een natte bodem, die 's winters onder water staat en die 's zomers

oppervlakkig uitdroogt. De extensieve betreding zoals die langs het Grasbroek voor-

komt is ook vaak een kenmerk van andere vegetaties met S. cariciformis, evenals de

basenrijkdom van de bodem.6 Mogelijk dat (ondiepe) kwel, zoals die ter plaatse in

sloten langs het nabij gelegen Twentekanaal is geconstateerd, ook in het Grasbroek

zorgt voor specifieke condities.

Tabel 1. Vegetatieopname9
met Scirpus cariciformis in een licht betreden oeverstrook langs het

Grasbroek. Datum: 3.ix.l993, oppervlakte 2 x 1 m², bedekking kruidlaag 65%, bedekking moslaag

<1%, hoogtekruidlaag 10 cm, Riet 40 cm.
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Gorteria 20 (1994) 135

Syntaxonomisch ondersteunt de hier gepresenteerde opname de opvatting 5
,

dat

S. cariciformis een differentiërende soort is van de associatiegroep met Eleocharis

palustris subsp. uniglumis uit het Lolio-Potentillion, een plantengemeenschap die

kenmerkend is voor permanentmet water verzadigde bodems. 10
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