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Aanleiding 

Op de rechteroever van de Zeeschelde ter hoogte van Wichelen komt een belangrijk aandeel 

van de metapopulatie1 van driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) voor (Dekoninck, 

1996; Elsen et al., in voorbereiding; Vandevoorde, 2011; Vandevoorde & Van Lierop, 2018). 

Dit is een uiterst zeldzame en met verdwijning bedreigde plantensoort. Hoffmann (1993) en 

Weeda et al. (1994) beschouwen driekantige bies als de meest kenmerkende plantensoort 

van het zoetwatergetijdengebied. 

In het kader van het Sigmaplan zijn in dit gebied dijkinrichtingswerken gepland. Momenteel 

bevinden de werken zich in een voorbereidende fase. De uitvoering zal starten in de loop van 

2019.  

Vraag 

1. Wat is de status van driekantige bies in Vlaanderen? 

2. Wat is de mogelijke invloed van de geplande werken op de populatie? 

3. Welke mogelijkheden zijn er om de plaatselijke populatie in stand te houden? 

Toelichting 

1 Situering van het projectgebied 

De dijkinrichtingswerken zijn gepland op de rechteroever van de Zeeschelde ter hoogte van 

Wichelen tussen de begraafplaats (stroomopwaarts uiterste) en de monding van de Bosbeek 

(stroomafwaarts uiterste). Deze zone is in figuur 1 aangeduid tussen de zwarte lijnen. 

 

Figuur 1: Situering van de projectzone op de rechteroever van de Zeeschelde in Wichelen (zone tussen 

de zwarte lijnen).  

                                                

1 In de context van dit advies wordt met een populatie driekantige bies een verzameling van planten bedoeld die op een 

bepaalde locatie en duidelijk afgescheiden van een andere groep of groepen planten voorkomt. Al deze verschillende 

populaties samen vormen de metapopulatie van driekantige bies. 
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2 Driekantige bies (Schoenoplectus triqueter): 
soortbeschrijving, status en trend 

2.1 Soortbeschrijving 

Driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) is een helofyt2 met kruipende wortelstokken 

waaruit in het voorjaar scherp driekantige stengels spruiten. Bladen zijn meestal afwezig of 

beperkt tot één klein grondstandig blad. De compacte bloeiwijzen bestaan uit verschillende 

aartjes en staan schijnbaar zijdelings langs de stengel doordat het schutblad in het verlengde 

van de stengel staat ingeplant (Weeda et al., 1994). In het najaar, vanaf midden oktober, 

sterven de bovengrondse delen volledig af en verschijnen pas opnieuw in het voorjaar. 

 

Figuur 2: Detail van vegetatie van driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) langs de linkeroever van 

de Zeeschelde tussen Uitbergenbrug en Schoonaardebrug. Driekantige bies is op de foto te herkennen 

door de brede, scherp driekantige bleek- tot donkergroene stengels. Hiertussen bevindt zich ook 

bastaardbies (Schoenoplectus x kuekenthalianus) (dunnere donkergroene, rolronde stengels) 

(vegetatieopname INBO BV15/035; 05/10/2015). 

2.2 Auto-ecologie 

Driekantige bies komt uitsluitend voor in de zoetwaterzone van het estuarium. Bij hogere 

saliniteiten is ze afwezig. Elsen et al. (in voorbereiding) modelleerden het potentieel 

verspreidingsgebied van de soort in de Zeeschelde (Figuur 3). Hieruit blijkt dat de hoogste 

                                                
2 Helofyten zijn in de bodem wortelende moeras- en oeverplanten waarvan de stengels en bloeiwijzen boven het water 

uitsteken. 
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kans van voorkomen de zoetwaterzone van het estuarium (zoete zone met korte verblijftijd3) 

is, stroomopwaarts van Dendermonde tussen Appels en Wetteren. 

De soort kan zich verspreiden via zaden, maar verspreidt zich waarschijnlijk het meest via 

wortelstokken (Deegan et al., 2005). 

 

Figuur 3: Soortenverspreidingsmodel (GAM5k) van driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) in de 

Zeeschelde dat de kans van voorkomen als percentage (%) geeft in functie van de afstand tot de 

Belgisch-Nederlandse grens. De kleurcodes geven eveneens de kans van voorkomen aan, hoe geler, hoe 

hoger de kans van voorkomen. De rode streepjes op de X-as geven het huidig voorkomen aan (uit Elsen 

et al., in voorbereiding). 

Typisch groeit driekantige bies laag in het getijvenster en verdraagt dus langdurige 

overstromingen. In Nederland staat driekantige bies in de benedenstroomse delen van de 

grote rivieren (i.e. zoetwatergetijdengebied), waar ze droogvallende slik- en zandplaten 

koloniseert (Zonneveld, 1960). 

Tussen 2013 en 2017 hebben Elsen et al. (in voorbereiding) langs de Zeeschelde alle 

populaties van driekantige bies met behulp van een RTK-GPS ingemeten. De gemiddelde 

hoogte waarop driekantige bies is aangetroffen, bedroeg 3,70 m TAW4. Op basis van deze 

hoogtemetingen en van getijgegevens zijn afgeleide omgevingsvariabelen berekend (Tabel 

1). 

Hieruit blijkt dat driekantige bies bij zo goed als elk hoogwater overspoelt, gezien ze een 

gemiddelde overstromingsfrequentie kennen van 99,7%. Ook de overspoelingsduur is hoog. 

Gemiddeld zijn ze 38,6% van de tijd overspoeld. In het getijvenster van de Zeeschelde komt 

driekantige bies voor op gemiddeld 1,42 m onder het gemiddeld hoogwater (GHW). 

Tabel 1: Statistieken van gemeten of afgeleide omgevingsvariabelen voor driekantige bies 

(Schoenoplectus triqueter) (*gemeten; **afgeleide waarden op basis van geïnterpoleerde getijgegevens 

en gemeten hoogtes; ***geïnterpoleerde getijgegevens op basis van metingen van getijposten) (naar 

Elsen et al., in voorbereiding). 

 

                                                
3 De Zeeschelde is ingedeeld in vier saliniteitszones: de mesohaliene zone (brak water), de oligohaliene zone (licht brak 

water), de zoete zone met lange verblijftijd en de zoete zone met korte verblijftijd. 

4 Longitudinaal langs de Zeeschelde kent het gemiddeld hoogwater (GHW) een toenemend verloop in absolute hoogte 

(meter TAW) in stroomopwaartse richting vanaf de Belgisch-Nederlandse grens, om een maximum te bereiken ter 

hoogte van de Durmemonding. Vanaf daar daalt de GHW geleidelijk verder stroomopwaarts. Dit impliceert dat absolute 

hoogtes hydro-ecologisch niet vergelijkbaar zijn en steeds relatief moeten verrekend worden ten opzichte van 

bijvoorbeeld het gemiddeld hoogwater. 
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Langs de Zeeschelde is driekantige bies vooral aangetroffen op breuksteenbestortingen 

waartussen slib is afgezet. Dit was het geval in minstens 20 van de 26 populaties 

aangetroffen bij de vegetatiekartering van 2003. Van de overige zes populaties is niet 

expliciet genoteerd op welke ondergrond ze stonden. De acht populaties die toen werden 

aangetroffen in de projectzone ter hoogte van Wichelen, stonden alle tussen breuksteen 

(Vandevoorde, 2011). 

Dit impliceert niet dat breuksteenbestortingen de preferentiële standplaats vormen voor 

driekantige bies. Langs de Zeeschelde zijn in de zone met optimale saliniteit en op de ideale 

hoogte in het getijvenster namelijk zo goed als geen locaties beschikbaar zonder 

breuksteenbestortingen. In Figuur 4 is een voorbeeld weergegeven van een biezenvegetatie 

op een zoetwaterschor langs de Dordogne in Frankrijk. Grenzend aan het slik heeft zich op 

een minerale slibbodem een biezenvegetatie van driekantige bies ontwikkeld waartussen 

gewone waterbies staat (Breine et al., 2011). Dit is de natuurlijke standplaats van 

driekantige bies. 

 

Figuur 4: Biezenvegetatie van driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) met gewone waterbies 

(Eleocharis palustris) grenzend aan een slik langs de Dordogne nabij Le Port in Frankrijk (24/10/2011). 

In Tabel 2 staan de enige twee op het INBO bekende vegetatieopnames gemaakt in een 

vegetatie van driekantige bies langs de Zeeschelde. Beide opnames zijn gemaakt tussen 

Mellebrug (Melle - Heusden) en Schoonaardebrug (Schoonaarde - Berlare) in de zoete zone 

met korte verblijftijd. Driekantige bies is telkens de dominante soort, waartussen 

bastaardbies (S. x kuekenthalianus) groeit. Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) en blauwe 

waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica) komen ook telkens 

voor, zij het met een lage bedekking. Deze samenstelling wijst op het syntaxon Alismato-

Scirpetum maritimi scirpetosum triquetri (Schaminée et al., 1995).  
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De pioniersgemeenschap waarin driekantige bies de aspectbepalende en dominerende soort 

is, ressorteert syntaxonomisch onder de associatie Alismato-Scirpetum maritimi (Riet-

verbond) en dan specifiek onder de subassociatie Alismato-Scirpetum maritimi scirpetosum 

triquetri (Schaminée et al., 1995). 

Tabel 2: Twee vegetatieopnames gemaakt door het INBO in een vegetatie van driekantige bies 

(Schoenoplectus triqueter) in het Zeeschelde-estuarium. Naast de kopgegevens zijn per 

vegetatieopname de verschillende taxa gegeven en hun procentuele bedekking en fenologische toestand 

(V: vegetatief, Fr: met vruchten, Dis: uitgezaaid). 

  

Kopgegevens

Referentie BV15/035 BV15/037

Waarnemer Bart Vandevoorde Bart Vandevoorde

Datum 5/10/2015 7/10/2015

Plaats

Uitbergenbrug - 

Schoonaardebrug 

(Schelde) (LO)

Mellebrug - 

Wetterenbrug 

(Schelde) (LO)

Lambert72_X 124271.555 113418.724

Lambert72_Y 188374.149 187502.274

Lengte proefvlak (m) 5 10

Breedte proefvlak (m) 3 2

Oppervlakte proefvlak (m²) 15 20

Totale bedekking (%) 55 30

Bedekking kruidlaag (%) 50 30

Bedekking strooisellaag (%) 5 5

Taxa

Lycopus europaeus L. V 1 Wolfspoot

Lythrum salicaria L. V 7 2 Grote kattenstaart

Phalaris arundinacea L. V 1 Rietgras

Polygonum hydropiper L. Fr 1 Waterpeper

Rumex obtusifolius L. Dis 2 Ridderzuring

Scirpus triqueter L. Dis 50 17 Driekantige bies

Scirpus x kuekenthalianus P. Junge Dis 7 12 Bastaardbies

Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica V 2 1 Blauwe waterereprijs



 

www.inbo.be INBO.A.3723 7 

 

Figuur 5: Driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) langs de Zeeschelde tussen Uitbergenbrug en 

Schoonaardebrug (LO) (vegetatieopname BV15/035; 05/10/2015).  
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2.3 Status, verspreiding en trend 

2.3.1 Algemeen 

In Vlaanderen is driekantige bies uiterst zeldzaam (KFK 15). In de periode 1972-2004 is de 

soort enkel aangetroffen langs de Zeeschelde. De enige vindplaats buiten het Schelde-

estuarium is een adventiefvondst in de Gentse Kanaalzone (Van Landuyt et al., 2006a). 

Tijdens de inventarisatieperiode 1939-1971 lijkt ze een ruimere verspreiding te hebben 

gekend binnen het Schelde-estuarium. In die periode is de soort zowel meer stroomop- als 

stroomafwaarts aangetroffen in vergelijking met de huidige verspreiding, tot zelfs langs de 

Rupel en de Nete. Verwarring met de hybriden en met ruwe bies (S. tabernaemontani) valt 

echter niet uit te sluiten (Van Landuyt et al., 2006a; Van Rompaey & Delvosalle, 1979). 

De geringe verspreiding en de zeer sterke achteruitgang heeft ertoe geleid dat de soort op 

de Rode Lijst is terecht gekomen in de categorie ‘met verdwijning bedreigd’ (Van Landuyt et 

al., 2006b). 

Driekantige bies is opgenomen in het meetnet Vlaamse prioritaire plantensoorten. Dit 

meetnet omvat soorten die vermeld worden op de Bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn, 

en/of waarvoor Vlaanderen van belang is voor de totale instandhouding van de soort, en/of 

omdat ze opgenomen zijn in de Europese Rode Lijst en/of omwille van hun Rode-Lijststatus 

en/of zeldzaamheid in Vlaanderen en de omliggende landen of regio’s. Driekantige bies is 

opgenomen in dit meetnet omdat de soort onder druk staat in Atlantisch Europa (Van 

Landuyt, 2014). 

In de provincie Oost-Vlaanderen is driekantige bies aangeduid als een prioritaire soort voor 

het provinciaal natuurbeleid. Enerzijds omdat 100% van de inventarisatiehokken (IFBL) 

waarin de soort voorkomt in Oost-Vlaanderen liggen (de grenswaarde om als prioritaire soort 

te worden erkend is 30%) en anderzijds omdat het een Rode-Lijstsoort is (Adriaens et al., 

2013). De provincie Oost-Vlaanderen gebruikt de lijst van prioritaire soorten voor het 

uitwerken van een beleidsinstrument dat een doelgerichte inzet van de beschikbare middelen 

voor het natuurbehoud beoogt in Oost-Vlaanderen. 

 

Figuur 6: Verspreiding van driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) in Vlaanderen. De donkere bollen 

geven de verspreiding aan in de periode 1972-2004. De lichtblauwe vierkantjes is de verspreiding in de 

periode 1939-1971 (uit Van Landuyt et al., 2006a). 

                                                
5 KFK 1 = kilometerhokfrequentieklasse 1 komt overeen met de zeldzaamheidsklasse ‘uiterst zeldzaam’ omdat de soort 

slechts in 1 tot 16 kilometerhokken is aangetroffen (Van Landuyt et al., 2006a). 
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2.3.2 Zeeschelde en projectzone 

Volgens Van Rompaey & Delvosalle (1979) kwam driekantige bies in de periode 1939-1971 

voor langs de Zeeschelde van Gent tot Kruibeke, langs de Rupel en langs de Nete (Figuur 6 

en 2.3.1). Er moet wel rekening mee gehouden worden dat er mogelijk geen onderscheid is 

gemaakt met de hybriden en met andere biezensoorten (Van Landuyt et al., 2006a) en de 

verspreiding overschat is.  

Vanhecke (1986) en Hoffmann (1993) vermelden het waarschijnlijk ontbreken van de soort 

langs het Schelde-estuarium. Vanhecke (1986) baseerde zich op herbariummateriaal van 

voor 1940 tot 1972 en op terreinbezoeken in 1985. In het herbarium zijn specimens van 

driekantige bies aanwezig tot 1955. Specimens van na 1955 ontbreken. Ofwel zijn er geen 

verzameld ofwel was de soort verdwenen langs de Schelde, al is er nog een IFBL-registratie 

in 1977 in de buurt van Uitbergen-Berlare door L. Delvosalle (Hoffmann, 1993). Tijdens 

terreinbezoeken in 1985 trof Vanhecke (1986) geen driekantige bies aan. Ook bij 

terreinbezoeken in 1992 is geen driekantige bies gevonden (Hoffmann 1993). In 1994 zijn 

een drietal populaties aangetroffen tijdens een steekproefsgewijze inventarisatie (Hoffmann 

et al., 1996). Dekoninck (1996) voerde een gebiedsdekkende inventarisatie uit in 1995 en 

trof 21 populaties van driekantige bies aan. In 2003 zijn bij de opmaak van de 

vegetatiekaart van de Zeeschelde 26 populaties gekarteerd met een cumulatieve oppervlakte 

van amper 295 m² (Vandevoorde, 2011). 

In de periode 1939-1971 was driekantige bies met zekerheid aanwezig langs de Zeeschelde, 

maar waarschijnlijk minder dan Van Rompaey & Delvosalle (1979) aangeven. Van 1955 tot 

de beginjaren ’90 van vorige eeuw heeft er waarschijnlijk geen of zeer weinig gestaan. De 

eerste zekere waarnemingen dateren van 1994. De periode van ontbreken komt overeen 

met een periode van zeer sterke watervervuiling en ingrijpende infrastructuurwerken 

(uitvoering dijkwerken Sigmaplan na 1976). 

Bij de opmaak van de vegetatiekaart van het Schelde-estuarium in 2013 (Vandevoorde & 

Van Lierop, 2018) en tijdens gerichte inventarisaties in de periode 2013-2017 (Elsen et al., 

in voorbereiding) zijn in totaal 29 populaties van driekantige bies gevonden (Tabel 3 en 

Figuur 7). 

Uit de waarnemingen blijkt dat het aantal populaties driekantige bies in de Zeeschelde de 

voorbije decennia geleidelijk toenam, met de sterkste toename in de beginjaren ’90 van 

vorige eeuw. 

We stellen ook een hoge turnover vast. Sommige populaties zijn bestendig, andere 

verdwijnen en nieuwe ontstaan. Vergelijking tussen de populaties in 1995 (Dekoninck, 1996) 

en in 2003 (Vandevoorde, 2011) toont bijvoorbeeld dat van de 21 door Dekoninck (1996) 

gevonden populaties, er 13 nog aanwezig waren in 2003. 7 bleken verdwenen te zijn en van 

1 was de status onbekend, terwijl in 2003 op 13 nieuwe locaties een populatie is 

aangetroffen. 

Met uitzondering van een waarneming nabij Sint-Amands, situeren alle populaties zich 

tussen Wetteren (Bastenakkers) en Dendermonde in de zoete zone met korte verblijftijd. Het 

zwaartepunt van de verspreiding ligt tussen de brug van Wetteren en Schoonaardebrug ( 

Figuur 8 en Figuur 9). 

In Tabel 3 en Figuur 7 is naast het totaal aantal populaties ook aangegeven hoeveel 

populaties zich bevinden in de projectzone (zone op de rechteroever tussen de begraafplaats 

van Wichelen en de Bosbeek) (zie Figuur 1 en Figuur 10). Voor de periode 2013-2017 gaat 

het over 7 populaties wat overeenkomt met 24% van het totaal aantal populaties langs de 

Zeeschelde en bij uitbreiding dus in Vlaanderen. De totale oppervlakte die deze populaties 

samen innemen is niet gekend, maar we schatten dat dit in de grootteorde van 10-100 m² 

is. 
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Tabel 3: Absoluut en relatief aantal populaties van driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) langs de 

Zeeschelde in 19966, 2003 en 2013-2017 binnen en buiten de projectzone. 

 
 

 

Figuur 7: Aantal populaties van driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) in 1996, 2003 en 2013-2017 

langs de Zeeschelde, opgedeeld volgens het voorkomen binnen en buiten de projectzone. 

 

Figuur 8: Situering van de populaties driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) langs de Zeeschelde 

tussen Melle en Wichelen op basis van de verschillende inventarisaties.  

                                                
6 Dekoninck (1996) rapporteert 21 populaties driekantige bies. Eén populatie kunnen we op basis van de beschikbare 

kaarten van 1996 niet situeren, vandaar dat in Figuur 7 en Tabel 3 slechts 20 populaties worden vermeld. 
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Figuur 9: Situering van de populaties driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) langs de Zeeschelde 

tussen Wichelen en Dendermonde op basis van de verschillende inventarisaties. 

Figuur 10: Detail van de projectzone (rechteroever tussen zwarte lijnen) waarop de populaties 

driekantige bies (Schoenoplectus triqueter), aangetroffen tijdens de verschillende inventarisaties, zijn 

aangegeven. 
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3 Geplande dijkinrichtingswerken 

In de projectzone bevindt zich een woonzone tot dicht tegen de huidige waterkering. 

Daardoor is er geen ruimte om een klassieke gronddijk te bouwen tot op de vereiste hoogte 

van 8 m TAW. Bovendien is de huidige buitendijkse helling van supra- tot subtidaal bijzonder 

steil. Dit leidt ertoe dat een alternatieve waterkering met damplanken nodig is om de 

veiligheidsnorm van 8 m TAW te bereiken. Bovenop deze damplanken wordt een betonnen 

kesp gebouwd tot op de vereiste hoogte. 

Aan rivierzijde zal een breuksteenbestorting worden aangebracht over de hele helling van de 

rivierbodem tot tegen de damwand tot op het niveau van het gemiddeld hoogwater (i.e. de 

voet van de damwand) (Figuur 11). 

Om de damwand te kunnen construeren, zal in eerste instantie een tijdelijke steunberm 

worden aangelegd (Figuur 12). Deze steunberm komt bovenop de huidige 

breuksteenbestortingen. Als de damwand eenmaal gebouwd is, wordt de steunberm 

verwijderd om vervolgens de nieuwe breuksteenbestorting aan te brengen (Figuur 11). 

 

Figuur 11: Het standaarddwarsprofiel van de alternatieve waterkering dat gebouwd zal worden in 

Wichelen (bron: Michael De Beukelaer-Dossche, De Vlaamse Waterweg nv (20/03/2019)).  
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Figuur 12: In de aanlegfase zal een steunberm worden aangelegd om de damwand te bouwen. Eens de 

damwand gebouwd, wordt de steunberm verwijderd en vervangen door nieuwe breuksteenbestorting. 

(bron: Michael De Beukelaer-Dossche, De Vlaamse Waterweg nv (20/03/2019)). 

4 Scenario’s 

Onderstaand stellen we drie scenario’s voor met toenemende kans om de lokale populatie in 

stand te houden. 

4.1 Nulscenario 

Bij het nulscenario worden geen maatregelen genomen om de plaatselijke populaties van 

driekantige bies in stand te houden. 

Bij de aanleg van de steunberm zullen de aanwezige populaties onder het gebruikte 

materiaal terechtkomen en verloren gaan. In het verdere verloop van de werken wordt de 

steunberm verwijderd en vervangen door breuksteenbestortingen. De kans is onbestaande 

dat regeneratie uit de bestaande populatie die onder de steunberm zat, plaatsvindt. 

Bij dit scenario zal 24% van de actuele populaties driekantige bies verdwijnen. Op termijn 

kan de zone opnieuw gekoloniseerd worden vanuit een nabije bronpopulatie via zaden of 

wortelstokken indien er voldoende slib is afgezet tussen de breukstenen. 

4.2 Breuksteenscenario 

In dit scenario worden de populaties voorafgaand aan de werken uitgegraven en op een 

alternatieve locatie geplant. 

In eerste instantie worden vroeg in het voorjaar de populaties ingemeten met een RTK-GPS, 

zodat de locaties exact gekend zijn, net als de oppervlakte van de populaties. Dit kan pas 

gebeuren als de planten al zijn uitgeschoten en bovengronds zichtbaar zijn. 

Vervolgens worden alle populaties uitgegraven met het meest geschikte graafmateriaal. 

Zowel de breukstenen, het tussenliggende slib en de ertussen verstrengelde wortelstokken 

en spruiten van driekantige bies worden uitgegraven. Telkens wordt er op gelet dat diep en 

breed genoeg wordt uitgegraven zodat alle wortelstokken zijn verzameld. 

Het uitgegraven materiaal (i.e. breukstenen, slib, wortelstokken en spruiten) wordt 

verzameld en vervoerd naar de locaties waar het materiaal uitgeplant zal worden. 

Deze locaties moeten voldoen aan volgende vereisten: 
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 Een gepaste saliniteit, waardoor best wordt gezocht naar locaties in de onmiddellijke 

omgeving van de projectzone. 

 Een geschikte hoogteligging (overstromingsdiepte): driekantige bies staat gemiddeld 

1,42 m onder gemiddeld hoogwater (GHW) (25-percentiel: GHW-1,65; 75-percentiel: 

GHW-1,17), wat overeenkomt met 3,71 m TAW (25-percentiel: 3,48 m TAW; 75-

percentiel: 3,96 m TAW) in de onmiddellijke omgeving van de projectzone. Om 

voldoende spreiding in hoogteligging te hebben, moeten de locaties tussen 3,48 en 

3,96 m TAW liggen. 

 Het substraat bestaat uit breuksteen waartussen voldoende slib is afgezet. We raden 

af om het te verplaatsen materiaal, dat voor een groot deel uit breukstenen bestaat, 

in de beperkte nog aanwezige oppervlakte slik te deponeren. 

 Om competitie te voorkomen, grenzen de locaties bij voorkeur niet aan rietvegetaties 

(Rich & Fitzgerald, 2002). Ook de onmiddellijke omgeving van struwelen en bomen 

wordt best gemeden. 

 Er worden minstens evenveel locaties geselecteerd als er zijn uitgegraven in de 

projectzone. 

Vooraleer het uitgegraven materiaal in bulk wordt gedeponeerd op de geselecteerde locaties, 

wordt op die locaties zoveel materiaal uitgegraven als er gedeponeerd zal worden en wordt 

er zo diep uitgegraven als de planten hebben gestaan in de projectzone waar ze vandaan 

komen. Na het deponeren van het materiaal moet de hoogte overeenkomen met de 

geschikte hoogteligging (cf. supra). Het maaiveld wordt afgewerkt op gelijke hoogte als de 

aansluitende stroomop- en stroomafwaartse zone. Ook de verticale gradiënt wordt 

gerespecteerd en verloopt geleidelijk. 

Vanderbosch & Galatowitsch (2011) voerden transplantatie-experimenten uit met ruwe bies 

(Schoenoplectus tabernaemontani), een aan driekantige bies verwante soort. Zij 

concludeerden dat het meest succes in termen van overleving van de getransplanteerde 

planten werd gehaald wanneer de transplantatie vroeg in het groeiseizoen (juni) gebeurde. 

In het Shannon estuarium in Ierland is een succesvolle transplantatie van driekantige bies 

uitgevoerd in mei (Barron, 2014)7. Het is daarom aangewezen om de maatregelen uit te 

voeren in de periode mei-juni. 

Het succes van dit scenario wordt mee bepaald door de precisie waarmee de transplantatie 

uitgevoerd wordt. Sowieso zullen de wortelstokken en uitgeschoten spruiten beschadigd 

geraken. Ook laat dit scenario niet toe om rekening te houden met de plantpositie (spruiten 

naar boven en wortelstokken naar onder), gezien het materiaal gemengd wordt zowel bij het 

uitgraven als bij het deponeren. 

4.3 Transplantatiescenario 

Dit scenario sluit nauw aan bij het breuksteenscenario (4.2). Het lokaliseren, inmeten en 

uitgraven gebeurt op exact dezelfde wijze als bij het breuksteenscenario.  

Het uitgegraven materiaal (i.e. breukstenen, slib, wortelstokken en spruiten) wordt 

verzameld en afgevoerd waarna het gesorteerd wordt, bij voorkeur manueel. De 

wortelstokken en spruiten worden uit het uitgegraven materiaal gehaald zodat zuiver 

plantenmateriaal bekomen wordt. Vooral de breukstenen worden gescheiden van de rest. 

Rond de wortelstokken is bij voorkeur nog slib aanwezig. 

De locaties naar waar de planten (wortelstokken en spruiten (slib)) zullen getransplanteerd 

worden, moeten voldoen aan volgende vereisten: 

                                                
7http://www.botanicalenvironmental.com/projects/rare-threatened-species/plants/mitigation-measures-for-the-

nationally-threatened-triangular-club-rush-schoenoplectus-triqueter-2/ 

http://www.botanicalenvironmental.com/projects/rare-threatened-species/plants/mitigation-measures-for-the-nationally-threatened-triangular-club-rush-schoenoplectus-triqueter-2/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/rare-threatened-species/plants/mitigation-measures-for-the-nationally-threatened-triangular-club-rush-schoenoplectus-triqueter-2/
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 Een gepaste saliniteit. Hiervoor wordt best gezocht naar locaties in de onmiddellijke 

omgeving van de projectzone. 

 Een geschikte hoogteligging (overstromingsdiepte): driekantige bies staat gemiddeld 

1,42 m onder het gemiddeld hoogwater (GHW) (25-percentiel: GHW-1,65; 75-

percentiel: GHW-1,17), wat overeenkomt met 3,71 m TAW (25-percentiel: 3,48 m 

TAW; 75-percentiel: 3,96 m TAW) in de onmiddellijke omgeving van de projectzone. 

Om voldoende spreiding in hoogteligging te hebben, moeten de locaties tussen 3,48 

en 3,96 m TAW liggen. 

 50% van de locaties heeft een substraat bestaande uit slib. De andere helft beschikt 

over een substraat dat uit breuksteen bestaat waartussen voldoende slib is afgezet. 

 Om competitie te voorkomen, grenzen de locaties bij voorkeur niet aan rietvegetaties 

(Rich & Fitzgerald, 2002). Ook de onmiddellijke omgeving van struwelen en bomen 

wordt best gemeden. 

 Er worden minstens evenveel locaties geselecteerd als er zijn uitgegraven in de 

projectzone. 

 Ook in gecontroleerd gereduceerd getijdengebieden (GGG), zoals de Bergenmeersen, 

kan gezocht worden naar geschikte locaties. Voor de geschikte hoogteligging kan de 

overstromingsdiepte hier niet als leidraad fungeren, maar de overspoelingsduur wel. 

Driekantige bies heeft een gemiddelde overspoelingsduur van 38,6% (25-percentiel: 

31,0%; 75-percentiel: 46,0%). De hoogte in m TAW waarmee dit overeenkomt 

binnen het GGG, kan berekend worden op basis van het hydrologisch regime van het 

systeem. 

Het uitgesorteerde plantenmateriaal wordt vervolgens geplant op de geselecteerde locaties. 

De planten moeten net zo diep gepoot worden als ze hebben gestaan op de originele locatie. 

Na het planten moet de hoogte overeenkomen met de geschikte hoogteligging (cf. supra). 

Net als bij het breuksteenscenario wordt het maaiveld afgewerkt op gelijke hoogte als de 

aansluitende stroomop- en stroomafwaartse zone. Ook de verticale gradiënt in het intertidaal 

wordt geleidelijk hellend afgewerkt. 

Voortbouwend op de bevindingen van Vanderbosch & Galatowitsch (2011) en de 

praktijkervaring in het Shannon-estuarium in Ierland, wordt de transplantatie best 

uitgevoerd in de periode mei-juni. 

Ook bij dit scenario zal het succes afhangen van de precisie waarmee de transplantatie 

uitgevoerd wordt. Bij deze werkwijze treedt minder beschadiging op aan de wortelstokken en 

de uitgeschoten spruiten in vergelijking met het breuksteenscenario. Dit scenario garandeert 

wel de plantpositie. Van de drie scenario’s biedt dit scenario de hoogste kans op succes. 

5 Bijkomende aanbevelingen en suggesties 

Het INBO kan ondersteuning bieden bij het selecteren van de meest geschikte locaties. 

We raden aan om het gekozen scenario op een wetenschappelijke manier op te volgen. Het 

biedt opportuniteiten om te leren over de specifieke groeicondities van de soort en laat toe 

om de kritische succesfactoren na te gaan bij transplantatie. Het INBO kan ondersteuning 

bieden bij het opzetten van een onderzoeks- en monitoringmethode. 

Het is aangewezen om bij transplantatie te voorkomen dat de planten uitdrogen tijdens de 

verschillende behandelingen. In sterk dynamische zones bestaat de kans dat de planten na 

transplanteren worden uitgespoeld. Dit kan voorkomen worden door er bij het transplanteren 

op toe te zien dat de planten voldoende verankerd zijn in het substraat en/of door bij de 

selectie van de locaties te dynamische zones niet te weerhouden. Voor verwante soorten als 

mattenbies (Schoenoplectus lacustris) en ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani) 
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adviseren Clevering & van Gulik (1990) zelfs om een beschermend gaas te plaatsen. Dit 

beschermt ook tegen vraat door watervogels. 

Conclusie 

1. Wat is de status van driekantige bies in Vlaanderen? 

Driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) is in Vlaanderen uiterst zeldzaam. In de periode 

1972-2004 is de soort, op een adventiefvondst na, uitsluitend aangetroffen langs de 

Zeeschelde. 

Door de geringe verspreiding en zeer sterke achteruitgang staat de soort op de Rode Lijst in 

de categorie ‘met verdwijning bedreigd’. Bovendien is ze opgenomen in het meetnet Vlaamse 

prioritaire plantensoorten omdat de soort onder druk staat in Atlantisch Europa. Ook is de 

soort in de provincie Oost-Vlaanderen, de enige provincie waar ze voorkomt, aangeduid als 

een prioritaire soort voor het provinciaal natuurbeleid. 

De voorbije decennia is het aantal populaties driekantige bies geleidelijk toegenomen. In de 

periode 2013-2017 bedroeg het aantal populaties 29. Tegelijk merken we een hoge turnover. 

Sommige populaties blijven bestendigd, andere verdwijnen en nieuwe ontstaan. 

Met uitzondering van een waarneming nabij Sint-Amands situeren alle populaties zich tussen 

Wetteren (Bastenakkers) en Dendermonde in de zoete zone met korte verblijftijd. Het 

zwaartepunt van de verspreiding ligt tussen de brug van Wetteren en Schoonaardebrug. 

In de periode 2013-2017 kwamen in de projectzone7 populaties voor, wat overeenkomt met 

24% van het totaal aantal populaties in Vlaanderen. De totale oppervlakte die deze innemen 

is niet gekend, maar we schatten dat dit in de grootteorde van 10-100 m² is. 

2. Wat is de mogelijke invloed van de geplande werken op de populatie? 

In de projectzone wordt een nieuwe waterkering aangelegd met een hoogte van 8 m TAW. 

Door de beperkte ruimte zal de waterkering bestaan uit damplanken waarop een betonnen 

kesp wordt gebouwd. 

Tijdens de constructie wordt een tijdelijke steunberm aangelegd bovenop de huidige 

breuksteenbestortingen waarop zich actueel de populaties driekantige bies bevinden. Als de 

damwand eenmaal gebouwd is, wordt deze steunberm verwijderd om vervolgens de nieuwe 

breuksteenbestorting aan te brengen. 

Bij de aanleg van de steunberm zullen de aanwezige populaties driekantige bies bedekt 

worden en verloren gaan. Dit betekent een verlies van 24% van de actuele populaties 

driekantige bies in Vlaanderen. De kans is onbestaande dat regeneratie uit de bedekte 

populatie plaatsvindt. Wanneer er voldoende slib is afgezet tussen de nieuwe breukstenen, 

kan mogelijk op termijn via zaden of wortelstokken opnieuw kolonisatie plaatsvinden vanuit 

een nabije bronpopulatie. 

3. Welke mogelijkheden zijn er om de plaatselijke populatie in stand te houden? 

We stellen drie scenario’s voor. 

In het nulscenario worden geen maatregelen genomen om de populaties in de projectzone in 

stand te houden. Doordat bij de aanleg de aanwezige populaties onder de steunberm en later 

onder een nieuwe breuksteenbestorting terecht zullen komen, gaan ze verloren. Op termijn 

kan de zone mogelijk opnieuw gekoloniseerd worden vanuit nabije bronpopulaties indien er 

voldoende slib is afgezet tussen de breukstenen. 
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In het breuksteenscenario en het transplantatiescenario worden de populaties in de 

projectzone uitgegraven en elders op een geschikte locatie teruggezet. Ze verschillen door 

de wijze waarop de planten worden verplaatst en door het materiaal dat wordt verplant. 

De werkwijze in de verschillende scenario’s wordt beschreven in deel 4 van de toelichting. 

Steeds worden de populaties eerst ingemeten met een RTK-GPS. Zo zijn de locaties exact 

gekend, net als de oppervlakte van de populaties (momenteel een kennishiaat). 

Het uitgraven en terugzetten van het materiaal gebeurt best in de periode mei-juni. 

Het nulscenario betekent het verdwijnen van 24% van de actueel gekende populaties van 

driekantige bies. Het succes van het breuksteenscenario en transplantatiescenario hangt af 

van de precisie waarmee de transplantatie kan uitgevoerd worden. Het 

transplantatiescenario biedt de hoogste kans op succes. Enerzijds omdat bij het proces het 

plantmateriaal het minst beschadigd zal geraken en anderzijds omdat bij het verplanten 

rekening kan gehouden worden met de plantpositie (spruiten naar boven en wortelstokken 

naar onder). Dit is niet het geval bij het breuksteenscenario. 

Wetenschappelijke opvolging van het gekozen scenario biedt de mogelijkheid om te leren 

over de specifieke groeicondities van de soort en laat toe om de kritische succesfactoren na 

te gaan bij transplantatie.  
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