
Natuur.focus
VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER NATUURSTUDIE & -BEHEER – DECEMBER 2004 – JAARGANG 3 – NUMMER 4

Beenbreek: ecologische 
eisen van deze heideplant

De kalkgraslanden 
van de Viroinvallei

Nieuwe waterplanten 
in het Vlaamse water

Studie



Inleiding
Met zijn diepgele bloemen en doorgaans
massale aanwezigheid is Beenbreek een
opvallend element in natte heidegebieden
(Fig. 1). Het is echter een bijzonder gevoeli-
ge plantensoort, die enkel op zeer specifieke
plaatsen binnen het heide-ecosysteem
voorkomt. Op wereldschaal is de soort
beperkt tot het oceanisch-atlantische deel
van Europa. Dat zijn de Britse eilanden en

een strook van een paar honderd kilometer
breed langs de hele westkust van het hoge
noorden (Noorwegen) tot in het zuiden van
Portugal (een paar verloren gelopen exem-
plaren in de Alpen en het continentale deel
van Duitsland niet te na gesproken) (Hultén
& Fries 1986).
De soort groeit optimaal in een brede zone
aan de rand van goed ontwikkelde hoog-
veenkernen, de zogenaamde ‘lagg’-zone of
aan de rand van veenstroompjes die er uit
ontspringen (Rodwell 1991,Van der Molen et
al. 1991, Weeda et al. 1994). Daar domi-
neert ze snel de aanwezige vegetatie en dat
in vrij uitgestrekte populaties. Omdat
gezond, actief hoogveen een interne water-
stroming vanuit de kern naar de randen
heeft, accumuleren de opgeloste ionen in die
veenstroompjes en aan de rand van het veen
(Casparie & Streefkelk 1992). Beenbreek is
dus een indicator voor iets ionenrijkere
omstandigheden binnen uiterst mineralen-
arme veensystemen. Erg fraaie voorbeelden
daarvan zijn in ook in België nog te bekijken
op het Plateau des Tailles en op het plateau
van de Hoge Venen.
In onze regio met jaarlijks een relatief groot
neerslagoverschot – en dat is belangrijk –
kwamen ooit over grote oppervlakten hoog-
veen voor. De uitbouw van Vlaanderen als
economisch centrum in de middeleeuwen
zorgde er al snel voor dat het veen (zowel
hoog- als het veel algemenere laagveen)

nagenoeg overal ontgonnen werd.Veen was
immers de eerste “fossiele” brandstof die de
mens op grote schaal ging gebruiken. Na het
schaarser worden van de bossen werd in de
steden (Brugge, Gent) op grote schaal over-
geschakeld op veen als brandstof (Verhulst
1995). De ontginningspiek in het westen
van Vlaanderen situeert zich in de 14-de
eeuw, in Noorderkempen eindigt deze pas in
de 17-de eeuw (Leenders 1989, Verhulst
1995). De middeleeuwse mens kon met de
beperkte technische middelen niet alles
ontginnen; in te natte depressies werd niet
de hele veenlaag afgegraven. Hier zijn dan
de venige heiden en soms ook vennen ont-
staan die we vandaag nog her en der aan-
treffen.
Goed ontwikkelde actieve hoogvenen zijn
vandaag niet (meer) te vinden in Vlaanderen.
In een beperkt aantal (Kempense) natuurge-
bieden zijn embryonale hoogveenstadia
aanwezig die op termijn zouden kunnen evo-
lueren tot volwaardige hoogvenen: De
Kalmthoutse heide, Den Teut, De Maten, de
Vallei van de Zwarte Beek, de Mechelse Hei-
de, De vallei van de Ziepbeek en Neerharen-
heide. Meer dan waarschijnlijk was hier vroe-
ger al hoogveen aanwezig maar werd dit
door ontginning vernietigd.
Beenbreek komt in Vlaanderen wel in ande-
re, ten dele analoge, omstandigheden voor.
Halverwege vorige eeuw konden we zelfs
bogen op de fraaist ontwikkelde venige
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Beenbreek:
een analyse van de ecologische eisen van deze heideplant
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Beenbreek (Narthecium ossifragum) is in Vlaanderen nog te vinden in een beperkt aantal

heideterreinen. De soort komt vooral voor op terreinen waar regenwater stagneert en waar 

de bodem van nature arm aan voedingsstoffen is. Binnen deze systemen is Beenbreek

indicator voor zeer specifieke standplaatskarakteristieken. Op basis van standplaatsgegevens

uit 8 gebieden, tracht dit artikel de standplaatseisen van Beenbreek in de Vlaamse context zo

precies mogelijk te beschrijven.  

Figuur 1: Beenbreek is een opvallende

verschijning in natte heidegebieden 

(Foto: Misjel Decleer).



vegetaties van het vasteland van West-
Europa (Duvigneaud & Vanden Berghen
1945). Verder komt in het buitenland de
soort ook nog voor in vegetaties die het
midden houden tussen venige heiden en
kalkmoerassen (venen op kalkondergrond of
gevoed door kalkhoudend water) (Rodwell
1991) en in vochtige duinheiden (Weeda et
al. 1994). Bij ons is de natuurlijke stand-
plaats van Beenbreek dus sinds lang verdwe-
nen, toch heeft de plant in Vlaanderen kun-
nen standhouden. De plant was immers
kenmerkend voor mineralenrijkere omstan-
digheden van de zeer mineralenarme hoog-
venen. Wanneer het hoogveen door ontgin-
ning verdween, nam onvermijdelijk de
grondwaterinvloed toe of – anders gesteld –
neemt de mineralenrijkdom toe. Wanneer
dit binnen redelijke grenzen gebeurt, dan
ontstaan daar ook suboptimale omstandig-
heden voor Beenbreek.

Problematiek
Beenbreek is actueel dus een indicator voor
venige, natte omstandigheden van het hei-
de-ecosysteem, meer bepaald in de contact-
zone tussen het overwegend mineraalarme
grondwater met iets mineralenrijker (maar
met steeds laag nutriëntenhoudend) grond-
of oppervlaktewater. Dit zijn zeer specifieke
vereisten, waardoor mag vermoed worden
dat deze plant gevoelig is voor wijzigingen in
de milieuomstandigheden van de stand-
plaats. Gezien de zeldzaamheid van de soort
in Vlaanderen, is de optimalisatie van de

groeiomstandigheden van deze soort voor
vele beheerders van heideterreinen een
doelstelling. De voor- of achteruitgang van
de populaties wordt met argusogen gevolgd.
Veelal worden zelfs specifieke maatregelen
genomen enkel in functie van deze soort.
Dan dringen zich vragen op zoals hoe hoog
moet het grondwater gemiddeld staan?
Welke mineralenrijkdom moet er heersen in
het grondwater? Mag het water diep weg-
zakken? Dit artikel tracht op deze vragen een
antwoord te geven.

Gegevens
De gegevens zijn afkomstig uit acht Vlaam-
se natuurgebieden waaruit negen verschil-
lende beenbreekpopulaties beschreven zijn.
Deze gegevens zijn afkomstig van de WATI-
NA databank van het Instituut voor
Natuurbehoud (Gulke Putten, Hageven,Ter-
laemen, Liereman), van studies in opdracht
van AMINAL-afdeling Natuur (Ziepbeekval-

lei, Kalmthoutse heide, Zwarte beek) en
studies voor de PIDPA (Groot Schietveld). In
al deze gebieden worden op regelmatige
basis grondwaterpeilen gemeten en dit
gedurende vele jaren. In de aanwezige peil-
buizen werden waterstalen genomen voor
analyse op de chemische samenstelling.
Figuur 2 toont de actuele en historische ver-
spreiding van de soort in Vlaanderen. Hieruit
blijkt dat Beenbreek vooral te vinden is in de
Kempen en op één locatie in de Vlaamse
zandstreek (het natuur(punt)reservaat de
Gulke Putten). Het is echter erg waarschijn-
lijk dat er in die laatste regio vroeger meer
groeiplaatsen waren. In figuur 3 worden de
hier gebruikte groeiplaatsen kort getypeerd.
De betekenis van deze fysische standplaats-
kenmerken staat in tabel 1. De populaties
worden hieronder kort besproken.
De Gulke Putten (Wingene) herbergt de
enige bekende Vlaamse groeiplaats buiten
de Kempen. Het betreffende perceel ligt op
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Figuur 2: Verspreiding van Beenbreek in Vlaanderen (Bron: Gegevens FLO.WER).

Legende: Gele (uur)hokken: verspreiding voor 1970 – Gearceerde (uur)hokken: verspreiding voor 1990 – Gevulde (kwartier)hokken: verspreiding

sinds 1992 – Omcirkelde hokken: gegevens verwerkt in dit artikel

Tabel 1: Fysische kenmerken zoals gebruikt in figuur 3 om de ecosystemen van de verschillende
groeiplaatsen van Beenbreek te karakteriseren.



een deel van een “amfitheatervorming” dal-
hoofd van de Blauwhuisbeek. Op deze
plaats snijdt de topografie de freatische
grondwatertafel. Dat veroorzaakt een vrij
smalle zone waar grondwater gedurende
het hele jaar uittreedt. Net in die zone is de
beenbreek te vinden.
Het militaire domein het Groot Schietveld
(Brasschaat-Wuustwezel) herbergt twee
gescheiden populaties in twee deelgebie-
den. Het eerste deelgebied is het Moerken;
een zuid-noord verlopend valleitje waarin
een grote populatie Beenbreek voorkomt.
De natte heide werd gedomineerd door een
rietbegroeiing.Vandaag de dag is het riet op
zijn retour. Het beekje wordt geflankeerd
door een zone met Pitrus. Beenbreek komt
niet langsheen het beekje voor, maar heeft
zich in het laagst gelegen gedeelte van de
vallei gevestigd. Riet en Pitrus wijzen erop
dat dit systeem tenminste in het verleden
aangerijkt werd. Een groot deel van het jaar
wordt de drainerende werking van het
beekje gereguleerd door een stuw die
stroomafwaarts van het eigenlijke gebied
aanwezig is. Het tweede deelgebied, het
Lavendelven, bestaat eigenlijk uit twee ven-
nen, waarvan het ene hoger gelegen is dan
het andere. Tussen de twee vennen treedt
een diffuse grondwaterstroming op, maar
regelmatig ook een directe oppervlaktewa-
terstroming. De Beenbreekpopulatie groeit
hier aan de rand van het tweede, laagstge-
legen ven, net op de plaats waar de beide
waterstromen toekomen. De populatie

grenst aan een vegetatie van Snavelzegge,
Veenpluis, diverse soorten veenmos en
Lavendelheide. De laatste soort is typisch
voor een milieu met stabiel waterpeil en
bovendien van uiterst ionenarm water. Het
is een echte hoogveensoort.
Ook in het Vlaamse reservaat de Kalmt-
houtse heide komt Beenbreek op verschil-
lende plaatsen voor, telkens aan de voet van
een duin. Hier treedt grondwater diffuus uit.
Dit grondwater stroomt in een lager gele-
gen natte heide of een ven. Aan de duinzij-
de grenst de Beenbreekpopulatie onmiddel-
lijk aan drogere Pijpenstrootjesvegetatie.
Het militaire domein van Leopoldsburg is in
natuurbehoudkringen beter bekend als het
stroomopwaartse deel van de vallei van de
Zwarte beek. In dit gebied komt beenbreek
verspreid voor. De bestudeerde populatie
komt voor langs de loop van een klein, door
grondwater gevoed beekje. Dit beekje voedt
het nabijgelegen ven. De aangrenzende
vegetaties zijn analoog met het Lavendel-
ven (t.t.z. een vegetatie met hoogveenka-
rakteristieken).
Het Vlaamse reservaat de Ziepbeekvallei
(Maasmechelen-Lanaken) bevindt zich aan
de voet van de oostelijke steilrand van het
Kempisch plateau. In natte, venige heideve-
getaties komt Beenbreek verspreid voor.
Het gebied wordt gekenmerkt door een
bronnenzone in de steile oostflank van het
Kempisch plateau. De bronbeekjes monden
uit in de Ziepbeek of infiltreren opnieuw
waardoor ze periodiek kunnen uitdrogen.

Beenbreekpopulaties zijn op twee types
groeiplaatsen te vinden: langsheen de bron-
beekjes die door de venige heide stromen
maar steeds in direct contact met het stro-
mende beekwater, ofwel in de bronnenzone
zelf op de vaak sterk hellende flanken en in
de onmiddellijk lager gelegen zones.
De Stichting Limburgs landschap beheert
het natuurreservaat Terlaemen-de Weijer-
man (Heusden-Zolder): De Beenbreekpo-
pulatie groeit hier aan de voet van een hoge
diestiaanheuvel waar grondwater diffuus
uittreedt. De vegetatie bestaat uit vochtige
heide met Moeraswolfsklauw en Witte sna-
velbies. Dit vegetatietype gaat geleidelijk
over in venige heide met Beenbreek, veel
verschillende veenmossoorten, (gemaaid)
Gagelstruweel en Veenpluis.
In het natuur(punt)reservaat de Liereman
(Turnhout) komt beenbreek voor in quasi
perfect vergelijkbare omstandigheden als in
het natuurreservaat de Gulke Putten – t.t.z.
aan de rand van een amfitheatervormige
depressie – eigenlijk het dalhoofd van de
Lieremansloop. De soort groeit er op de pol-
len tussen de plasjes en depressies waarin
venige heidevegetaties ontwikkelen.
In het natuur(punt)reservaat het Hageven
(Neerpelt) betreft het een standplaats die
wat afwijkend is van de andere voorbeelden.
Beenbreek groeit hier immers schaars in de
natte heide met sporadisch wat galigaan aan
de rand van de Dommelvallei. Er bevindt zich
een kleiige zandlaag op zeer geringe diepte.
Die klei is kalkhoudend.
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Figuur 3: Fysische kenmerken van enkele standplaatsen.



Analyse
Er wordt van uitgegaan dat beenbreek in de
acht bestudeerde gebieden op een geschikte
standplaats groeit. Er wordt dus verondersteld
dat het geen recent verstoorde of wegkwijnen-
de vegetaties zijn. Door op die locaties goede
standplaatsgegevens te verzamelen, kunnen de
standplaatsvereisten van Beenbreek cijferma-
tig in beeld worden gebracht. Er wordt in eerste
instantie nagegaan hoe het zit met de vereiste
grondwaterstanden. Met andere woorden, hoe
nat de heide met Beenbreek moet zijn of hoe
diep het grondwater mag wegzakken onder het
maaiveld. In tweede instantie wordt nagegaan
wat de concentratie van bepaalde ionen in het
grondwater moet zijn.

Grondwaterstanden
Evoluties in grondwaterstanden kunnen op
verschillende wijzen weergegeven worden.
De klassieke manier is een gewone tijdreeks
waarin de evolutie van grondwaterpeilen
chronologisch gerangschikt ten opzichte van
het maaiveld weergegeven wordt. Dergelijke
tijdreeksen laten toe om gemakkelijk de
maxi- en minimale grondwaterstand en de
grootte van de schommelingen af te lezen.
Bovendien kunnen ook eenvoudig de stijgen-
de of dalende trends afgelezen worden. Dat
zijn echter niet de enige ecologisch relevan-
te waarden die uit het grondwaterverloop
kunnen gehaald worden. Sommige planten-
soorten kunnen bijvoorbeeld goed tegen een
kortstondige droogte, maar overleven geen
langdurige diepe voorjaarswaterstanden.
Hoe lang een bepaalde extreme of juist een
gemiddelde situatie aanhoudt kan dus even-
eens van belang zijn. Daarom geven “duurlij-
nen” bijkomende informatie over het grond-
waterregime. In een duurlijn – ook wel
“overschrijdingslijn” genoemd – worden voor
een bepaalde periode (bv. een jaar of een
aantal jaren) de gemeten peilen gesorteerd
van hoog naar laag. Deze gesorteerde peilen
(in de X-as) worden in 100 klassen verdeeld
en per klasse wordt er geteld hoeveel keer
dat peil voorkomt (de waarde op de Y-as). De
resulterende grafiek is een duurlijn (zie Fig. 4
voor een tijdlijn en duurlijn). Wanneer duur-
lijnen voor verschillende jaren bekeken wor-
den, spreekt met van een duurlijnbundel.

Klimatologische invloeden
Wanneer grondwaterstanden bestudeerd
worden is het van belang te weten dat deze
onder de invloed (kunnen) staan van het kli-
maat. Aangezien klimatologische factoren
van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen,
is het van belang waterstanden steeds te

relateren aan de tijdsperiode waarin ze
opgemeten zijn. Zo worden 1976, 1989 en
1996 in de rest van het verhaal als droge
jaren beschouwd. In de naoorlogse geschie-
denis is 1976 het (extreem) droogste jaar.

2003 was nog droger, maar de meetgege-
vens zijn daarvan nog niet allemaal beschik-
baar. 1974, 1981, 1996 en de periode 1998-
2002 echter, worden als natte jaren
beschouwd.
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Figuur 4: Van een tijdlijn naar een duurlijn (Voor uitleg: zie tekst).

Figuur 5: Duurlijnen voor droge en natte jaren uit twee gebieden.



In twee gebieden, de Gulke Putten en het
Hageven, kan het effect van “droge” jaren
geëvalueerd worden (Fig. 5).Voor die gebie-
den zijn er immers zeer lange tijdsreeksen
beschikbaar (sinds resp. 1972 en 1991). In de

Gulke Putten gedragen de duurlijnen zich erg
stabiel. Voor ca 70% van het jaar verschillen
de duurlijnen voor de verschillende jaren
slechts weinig; ze liggen binnen een band-
breedte van ca. 0,15 meter. Als het extreem
droge jaar 1976 (en 1973) niet in rekening
wordt genomen, liggen de duurlijnen van de
verschillende jaren zelfs voor bijna 85% van
de tijd binnen die erg smalle band. De groot-
ste variatie treedt op gedurende 15-30% van
het jaar, in de periode met de laagste grond-
waterstanden. In het geval van het Hageven
zit de variatie net in de natste periode.Wan-
neer ook hier het droogste jaar (1996) even
vergeten wordt, is de bandbreedte van de
duurlijnbundel maximaal 0,2 meter. In 1996
verhoogt deze breedte.

Gebiedsverschillen
Figuur 6 geeft een overzicht van de duurlij-
nen van de verschillende bestudeerde gebie-
den. Op basis van de vorm van de duurlijnen,
zijn de gebieden in twee groepen te splitsen.
Er zijn de gebieden met vlakke duurlijnen; de
vallei van de Ziepbeek, de vallei van de Zwar-
te Beek en de Kalmthoutse heide, en er is
een tweede groep met gebieden die gestaag
dalende duurlijnen vertonen: de Liereman,
de Gulke Putten en het Hageven.
De duurlijnen van de eerste groep zijn karak-
teristiek voor gebieden met zeer stabiele en
ondiepe grondwatertafels. Er is een gering
verschil (0,2 m) tussen de minimale en
maximale waterstand, die zich steeds vlak
onder het maaiveld bevindt (ten hoogste 0,3
m). Dergelijke stabiele waterstanden kunnen
enkel ontstaan wanneer tijdens perioden
met veel verdamping, zoveel grondwater
van buitenaf aangevoerd wordt, dat de ver-
damping en opname door de vegetatie
nagenoeg volledig gecompenseerd wordt.
Die verdamping en opname door vegetatie
wordt in het vakjargon aangeduid met eva-
potranspiratie.
De duurlijnen van de tweede groep zijn
karakteristiek voor natte gebieden waar de
toevoer van grondwater van buitenaf – door

kwel dus – onvoldoende is om de evapo-
transpiratie te compenseren. Hierdoor zakt
de watertafel (periodiek) weg en zijn er gro-
tere verschillen (tot 0,6 m) tussen de hoog-
ste en de laagste grondwaterstand. Het
grondwater zakt echter nooit dieper dan 0,5
m onder het maaiveld. De Gulke Putten vor-
men een uitzondering want het peil zakt hier
sporadisch tot meer dan 1 m weg.
Algemeen kan gesteld worden dat Been-
breek groeit op locaties met een erg stabie-
le grondwaterstand, die niet boven het
maaiveld komt maar wel gedurende het
ganse jaar dicht bij het maaiveld staat.
Afwijkingen daarop worden blijkbaar getole-
reerd. De groeiplaats in de Gulke Putten
wordt regelmatig te droog en de groeiplaat-
sen in het Groot Schietveld staan soms
onder water. Een overzicht van het cijferma-
teriaal wordt in tabel 2 gegeven.

Chemische samenstelling van
het grondwater
Uiteraard zijn grondwaterstanden niet de
enige verklaring voor het al dan niet voorko-
men van Beenbreek. In de verschillende stu-
diegebieden werd daarom ook gekeken naar
de chemische samenstelling van het grond-
water. In tabel 3 is een overzicht gegeven
van de periode waarin gebieden bemonsterd
werden. Alle stalen werden genomen in een
klimatologisch natte periode.
We richten onze bespreking op de meest rele-
vante chemische variabelen.Een eerste is de
elektrische geleidbaarheid (EC). Dit is een
maat voor de hoeveelheid opgeloste minera-
len in het grondwater. Ongestoorde natte
heidesystemen hebben grondwater met een
geleidbaarheid lager dan 200 µS/cm (de Mars
et al. 1998). In figuur 7 is een overzicht van
de EC-metingen voor de studiegebieden
gegeven. Met uitzondering van de Gulke Put-
ten, klopt die grenswaarde voor alle gebieden.
De hoge waarde in de Gulke Putten kan vele
oorzaken hebben (bv. mineralisatie van veen
door te lage zomerwaterstanden, insijpelen
van rioleringswater of landbouwwater).
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Figuur 6: Duurlijnen van de verschillende

standplaatsen.

Tabel 2: Enkele kenmerken van de duurlijnen in de 8 gebieden (periode 2000-2001)
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Figuren 7 en 8 zijn balkgrafieken (box-plots uit
computerprogramma SPSS). Deze geven de
variatie in de chemische variable per gebied
weer. De lijn in de balk toont de gemiddelde
waarde, de balk en lijnen geven de variatie
weer. Hoe korter de balk, hoe geringer de
variatie, of anders, hoe uniformer de water-
kwaliteit in de populatie van Beenbreek is.
Wanneer twee naburige balkgrafieken niet
met elkaar overlappen dan kan er (statistisch
verantwoord) gesteld worden dat er een ver-
schil is tussen de beide gebieden in kwestie
(althans voor de variabele die in de balkgrafiek
wordt weergegeven).
De aanwezigheid van calcium of bicarbonaat
vormt een goede indicatie voor de aanwezig-
heid van grondwater (afkomstig uit watervoe-
rende lagen) eerder dan regenwater. Bicarbo-
naat kan echter ook geproduceerd worden
door biologische activiteit in de ondiepe
waterlagen. Op de locaties waar Beenbreek
staat worden over het algemeen vrij lage con-
centraties calcium en bicarbonaat gemeten
(Fig. 8; alleen resultaten bicarbonaat worden
getoond). Zonder referentiemateriaal is de
quotering “laag” echter moeilijk te begrijpen.
Als er gekeken wordt naar de chemische
samenstelling van het grondwater in de veni-
ge heideterreinen zonder Beenbreek die in de
directe omgeving liggen, dan blijkt dat de con-
centratie van de beide elementen er steevast
nog lager ligt.

Discussie

Standplaatseisen van Beenbreek
Beenbreek blijkt een plant te zijn van natte,
venige heiden. Dit zijn locaties met zeer sta-
biele grondwatertafels die dicht tegen het
maaiveld zitten. Dat verklaart meteen waarom
de heiden “venig” zijn. Op de meeste plaatsen
houdt dit in dat gedurende 70% van het jaar
het grondwater niet dieper wegzakt dan 0,3 m
beneden maaiveld. Het water stijgt ’s winters
zelden tot boven het maaiveld.Als het gebeurt
is de “overstroming” erg ondiep en kort. Het
woordje venig is wel van belang. In verschil-
lende van de bestudeerde gebieden werd of
wordt er regelmatig geplagd. Dat betekent dat
de vegetatiemat wordt weggeschraapt totdat
de minerale bodem – meestal net niet – bloot
komt te liggen. Dat zijn plekken waar Been-
breek zich niet echt thuis voelt. Hier tref je
hooguit sporadisch een paar exemplaren aan.
Hoe langer het geleden is dat er werd geplagd,
hoe groter de kans om Beenbreek aan te tref-
fen. Er vormt zich dan immers veelal opnieuw
een laagje venig materiaal en de gunstige
kiemomstandigheden voor Beenbreek nemen

Figuur 7: Balkgrafiek van de geleidbaarheid van het grondwater op de verschillende

standplaatsen. Horizontale lijn in balk: gemiddelde waarde. Balk en verticale lijen: variatie in

waarden (balk: 25-75 percentiel, lijn: 10-90 percentiel). Sterren en bolletjes: extreme waarden.

Perioden/jaar van bemonstering: Groot Schietveld (1998-2001), Zwarte beek (2000-2001),

Ziepbeek (2001), Kalmthoutse heide (2000), Hageven (2002), Liereman (2002), Gulke Putten

(1998-2002), Terlaemen (2002).

Figuur 8: Balkgrafiek van de concentratie bicarbonaat in het grondwater op de verschillende

standplaatsen. Horizontale lijn in balk: gemiddelde waarde. Balk en verticale lijen: variatie in

waarden (balk: 25-75 percentiel, lijn: 10-90 percentiel). Sterren en bolletjes: extreme waarden.

Voor perioden van bemonstering: zie fig. 6.



dan opnieuw toe. In het bijzonder in de vallei
van de Ziepbeek en in de Gulke Putten, maar
ook in het Buitengoor (Mol) is dit fenomeen
duidelijk te zien. Plaggen als beheersmaatregel
voor het behoud of optimaliseren van Been-
breekpopulaties, is dus niet de beste maatre-
gel. Het kan wel helpen om sterk verruigde
situaties terug geschikt te maken.
Beenbreek groeit binnen de natte, venige hei-
de net op die plaatsen waar de mineralencon-
centraties in het grondwater het hoogst zijn.
Dat betekent niet dat Beenbreek een soort is
van mineraalrijke standplaatsen, maar wel dat
ze de net iets rijkere plekjes opzoekt.Tenslotte
is het ook kenmerkend dat de soort stagne-
rend water vermijdt. Alle onderzochte stand-
plaatsen hebben een lichte helling (0,5 tot 2-
3%). Dat betekent dat er nagenoeg steeds
stroming is in het (uittredende) grondwater.
Beenbreek groeit dus niet op locaties waar
water stagneert.

Te droog als een probleem?
Uit het bovenstaande valt op te maken dat
Beenbreek inderdaad een soort is met wel zeer
specifieke standplaatseisen. Kennis van de
tolerantiedrempels van deze soort is bijgevolg
erg nuttig voor terreinbeheerders. Illustratief
in dat verband is een voorbeeld uit de vallei
van de Ziepbeek (Fig. 9a). Op de figuren zijn

drie duurlijnen weergegeven. Twee van de
duurlijnen in figuur 9a zijn stabiele duurlijnen
(zijn relatief horizontaal). Rond de peilbuizen
waar ze gemeten zijn, komt Beenbreek actueel
nog voor. De derde duurlijn is gemeten op de
locatie waar tot voor kort Beenbreek voor-
kwam. Intussen is ze er door verdroging verd-
wenen. Op deze plaats zakt de duurlijn tot 0,7
meter beneden het maaiveld weg en dit gedu-
rende 30 % van het jaar. Dit lijkt in overeen-
stemming met de conclusies uit de duurlijn-
bundels uit alle gebieden, zelfs met de
uitzonderlijke duurlijnen uit de Gulke Putten.
In andere gebieden (Groot Schietveld en
Kalmthoutse heide) is het mogelijk de stand-
plaatsen te vergelijken (Fig. 9b). Binnen deze
gebieden zijn er telkens twee locaties met
analoge standplaatsen. Zowel de topografi-
sche gradiënt, het beheer als de bodemop-
bouw zijn in beide plaatsen dezelfde. Toch
komt Beenbreek telkens maar op één plaats
voor. Dit suggereert dat een andere grondwa-
terdynamiek (en -stand) of -kwaliteit hier
bepalend is voor de aan- of afwezigheid. De
waterkwaliteit in de peilbuizen is op beide
standplaatsen echter gelijkaardig. Dan rest
een andere waterstand als mogelijke oorzaak.
In het Groot Schietveld komt dit tot uiting in
een duurlijn die lager ligt. Ongeveer twee der-
de van het jaar zakt het grondwater sneller en

dieper (tot 0,3 m onder het maaiveld) weg op
de standplaats zonder Beenbreek dan op de
standplaats met Beenbreek. Het grondwater is
dus te dynamisch (te grote verschillen) en te
laag (ten opzichte van het maaiveld). Een zelf-
de conclusie volgt uit de vergelijking van de
standplaatsen in de Kalmthoutse heide. Ook
daar zakt de waterstand tot bijna 0,3 meter
onder het maaiveld weg. Deze lage waterstand
is enkel tijdens een erg korte periode in het
jaar vastgesteld.

Te nat als een probleem?
Langdurige overstromingen zoals er heersen in
het Groot Schietveld, in het bijzonder in het
Moerken (Fig. 5) maar ook het Lavendelven,
komen niet voor in de andere gebieden.Voor-
lopig is er in het Moerken geen achteruitgang
van Beenbreek vastgesteld. Wel breiden Sna-
velzegge en veenmossoorten daar sterk uit.
Dit wijst erop dat vegetaties van zowel natte
als mineralenarme standplaatsen, kenmer-
kend voor venen (terrestrisch) als vennen
(aquatische verlanding) de overhand krijgen.
De prille evolutie naar hoogveen lijkt ingezet.
Hierdoor zal regenwater meer en meer gaan
domineren, wat geen optimale standplaats
vormt voor Beenbreek. De overstromingen in
het Lavendelven in 2002 kunnen leiden tot het
verdwijnen van Beenbreek.
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Figuur 9: Vergelijking van duurlijnen op actuele (a) en voormalige (b) standplaatsen
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SUMMARY BOX:

VERCOUTERE B. & DE BECKER P. 2004. Bog asphodel (Narthecium
ossifragum) in Flanders: An analysis of habitat equirements [in
Dutch]. Natuur.focus 3(4): 112-119. 

Bog asphodel (Narthecium ossifragum) has its prime habitat on
the fringes of and along rivulets in active peat bog complexes.
Due to (predominantly) medieval land reclamation, healthy peat
bogs no longer exist in Flanders. Nevertheless Bog asphodel still
is an important species under suboptimal circumstances in a
limited number of wet heathland nature reserves, especially on

the ‘Kempisch plateau’. In order to get a clear picture of the habi-
tat requirements of Bog asphodel, (predominantly) hydrological
data were analysed from 9 populations in 8 different nature
reserves. Bog asphodel is a species that thrives (in suboptimal
circumstances) in peaty, wet heath land vegetations on faint
slopes (0,5–3%) characterised by a fairly constant and shallow
groundwater table (i.e. 70% of the year the level exceeds 0,4 m
below surface). Flooding of the stand is highly exceptional. The
chemical composition of the groundwater is comparable with the
composition of rainwater, except for the slightly raised calcium
and bicarbonate content whereas the concentration of these lat-
ter two in the surrounding matrix of wet heath land is not raised.

Te voedselrijk een probleem op termijn? 
In twee van de bestudeerde gebieden – de
Gulke Putten en de Liereman – zijn de voorbije
tien jaar de gehalten aan wateroplosbare fos-
faat gestaag aan het toenemen. Momenteel is
er nog geen sprake van het achteruitgaan van
Beenbreek, maar de het is een situatie die
zeker verder dient opgevolgd te worden en
mogelijk zorgwekkend is.

Besluit
Beenbreek is een soort die zich optimaal voelt
langs stroompjes in depressies van en aan de
rand van actieve hoogveenvegetaties. In Vlaan-
deren komen geen actieve hoogvenen meer
voor, maar er zijn wel nog tal van natuurgebie-
den te vinden waar de soort onder suboptima-
le omstandigheden nog vrij dichte populaties
kan vormen. De standplaatseisen van deze

locaties zijn samen te vatten als volgt: licht
hellende terreinen met natte, venige heideve-
getaties waar het grondwater niet diep weg-
zakt onder het maaiveld en waar het water zo
goed als nooit boven het maaiveld uitstijgt.Die
gebieden worden gekenmerkt door grondwa-
ter dat voedsel- en mineralenarm is.Beenbreek
vestigt en ontwikkelt zich net in die zones waar
er iets mineraalrijker grondwater uittreedt.
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