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1.

INLEIDING

Van oudsher vormen biezenvegetaties een belangrijke komponent in
het ecosysteem van de oevers in het mondingsgebied van de grote
rivieren.Degroteoppervlaktenbegroeidmetbiezenhaddendestijds
eenbelangrijkeecologische,ekonomischeenlandschappelijkefunktie.
Thans isdiewaardenogterugtevinden inallerleilokalenamen,
zoalsdeBiesbosch.
NadeafsluitingvanhetHaringvliettradeensterkeachteruitgang
opvan debiezenvegetaties inhetNoordelijk Deltabekken.Talvan
faktorenkunnenhierbijeenrolgespeeldhebben.Onderzoekhiernaar
wordtuitgevoerd,opinitiatiefvandeafdelingBiologieDordrecht
van DBW/RIZA.Hetdoelvanditonderzoek isinzichtteverkrijgen
in de randvoorwaarden voor het voorkomen en de groei van biezen
en om mogelijkheden te bestuderen deze vegetaties (opnieuw) tot
ontwikkeling te brengen. Perspektievenvoor biezen zijn aanwezig
bij de inrichtingvanondiepeendroogvallende zonesinhetNoordelijk Deltabekken en in de aanleg van milieuvriendelijke oeverbeschermingen,bijvoorbeeld inhetVolkerak/Zoommeer.
Als inleiding op het onderzoek, dat in 1987 een aanvang heeft
genomen,iseenliteratuuronderzoekgedaannaardeecologievande
voor het Noordelijk Deltabekken belangrijke biezensoorten: de
mattenbies (Scirpuslacustris), de zeebies.(Scirpusmaritimus)en
de, veel minder frekwent voorkomende, driekantige bies (Scirpus
trigueter).

2.

BIEZEN;TAXONOMIEENMORFOLOGIE

2.1.TaxonomievanScirpus
Mattenbies, zeebies endriekantigebiesbehoren alledrietothet
geslachtScirpus,eenvandecirca90geslachtenvandefamilieder
Cyperaceae. Dit is een grote plantenfamilie, met ongeveer 4.000
soorten,dieoverdegehelewereldvoorkomt,vooralindegematigde
klimaatzone (HEYWOOD, 1978). De familiewordt indrie subfamilies
verdeeld op grond van kenmerken van de bloeiwijze (volgens het
systeemvanEngler).DesubfamiliederScirpoideaewordtgekenmerkt
door tweeslachtige bloemen en aartjes met verscheidene tot veel
bloemen.NaastScirpusbehorenhiertoeo.a.degeslachten Cyperus
(cypergras),Eriophorum (wollegras) en Eleocharis (waterbies). De
andere twee subfamilies zijn de Rhynchosporoideae (met 1- of 2bloemigeaartjes,bloementweeslachtig;o.a.Rhynchospora,snavelbies en Cladium, galigaan) en de Caricoideae (met eenslachtige
bloemen;o.a.Carex,zegge,enUncinia).
HetgenusScirpusomvatvelesoorteninhetgematigdeklimaatgebied.
SoortenalsScirpuslacustrisenS.maritimuskomenoverhetgehele
noordelijk halfrond voor. Daarnaast zijn er tal van soorten met
eenbeperkterverspreidingsgebied.Hetgenuswordtdikwijlsverdeeld
in een aantal sekties, die bij sommige oudere auteurs de status
van aparte geslachten bezitten. In de Nederlandse flora worden
thans de volgende 6 sekties onderscheiden (naar REICHGELT 1956,
VANDERMEIJDENetal.,1983):
Blysmus (S.cariciformis,plattebies;S.ruf
us,rodebies).
Eleoaiton (S.fluitans,vlottende bies).
Baeothryon (S.cespitosus^ veenbies).
Scirpus (=Bolboschoenus) (S.maritimus,zeebiesofheen;
S.sylvaticus,bosbies).
Isolepis (S.setaceus,dwergbies).
Schoenoplectus (S.lacustris,mattenbies;S.americanus,
stekendebies;S.triqueter,driekantigebies).
De in Zuidwest-Nederland meest belangwekkende biezensoorten zijn
tevindenindesektiesScirpusenSchoenoplectus.

2.2.Beschrijvingvandesoortenmattenbies.zeebiesendriekantiqe
bies
ScirpuslacustrisL..mattenbies (figuur1)
Plantmeteenkruipendewortelstokvan5-25mmdik,dieovervrijwel
de hele lengtemetbijwortels isbezet.De stengel is rolrond en
glad,tot3,50mhoog,aandevoettot6cmdik.Bladschedenmeestal
met één of enkelekortebladschijven;debladeren zijngootvormig
ofvlak,meestalnietlangerdan20cmen1-7mmbreed.Hetschutbladvandebloeiwijzeiskortenspitsenzetschijnbaardestengel
voort, waardoor het lijkt alsof de bloeiwijze zijdelings aan de
stengel staat. De bloeiwijze is tuilvormig met enkele tot veel
aartjes, die op korte steeltjes staan. Debloeitijd isvan juni
totaugustus,somsietslater.
De mattenbies is een veelvormige soort; over de status van de
verschillende vormen,dievoor Scirpus lacustrisbeschrevenzijn,
bestaanverschillendeopinies.Dezelopenuiteenvaneenvormenrijke
soorttoteencomplexvanverwantesoorten.GlobaalwordeninEuropa
twee "hoofdtypen" onderscheiden,teweten detypische "lacustris"
(mattenbiesofstoelenbies)ende"tabernaemontanus" (ruwebiesof
steenbies).Deverschillentussendevormenhebbenalthansgedeeltelijk eengenetischebasis,hetgeen isgeblekenuittransplantatieproeven met detweevormen (BAKKER, 1954). InNederlandworden
dezetaxategenwoordigopgevatalsondersoorten,terwijleenintermediairevorm, dieeveneens over stabieleeigenschappenbeschikt,
als derde ondersoortwordtbeschouwd:het fransjeof fransebies,
Scirpuslacustrisssp.flevensis (zietabel1 ) .
Waar ssp. lacustris en ssp.tabernaemontanus (=ssp.glaucus) te
zamenvoorkomen,wordenfertielekruisingengevonden.OmdatScirpus
lacustriss.1.inmorfologischopzichtsterkplastisch is (SEIDEL,
1952) en demogelijkheid van kruising vele,veranderlijke variëteitenoplevert,isinhetbestaandemateriaalvanScirpuslacustris
eenkontinuereeksvaneigenschappenaanwezig.
De ondersoorten ontwikkelen zichechter optimaal inverschillende
habitatsenkunnendusals"ecotypen"wordenopgevat(BAKKER,1954).
Een soortgelijke tweevormigheidmetuitgebreide hybridisatie dornt
zichvoor inNoord-Amerika,waar de soorten Scirpusacutusen&t
validus - beide zoweltaxonomischalsecologisch nauwverwantaan
S.lacustris-voorkomen (DABBS,1971enSMITH, 1973).

Een ander verschijnsel, dat tot variabiliteit kan leiden, is de
mogelijkheid van onderlinge kruising tussen Scirpus lacustris en
S. "triqueter, die verminderd fertiele hybriden oplevert. In het
Nederlandse zoetwatergetijdengebied worden twee taxa onderscheiden: Scirpusxcarinatus (hybridevanS.triqueterenS.lacustris
ssp. lacustris) en S. x scheuchzeri (hybridevan S.triqueteren
S. lacustris ssp.tabernaemontanus) (BAKKER, 1968),met kenmerken
dietussendievandebeide"oudertaxa"instaan.
Tabell:Vergelijkingtussenmorfologischekenmerkenvandedrie
ondersoortenvanScirpuslacustris (naar,BAKKER 1954).
taxon

ssp.lacustris

ssp.flevensis

ssp.glaucus
=tabernaemontanus

rhizoom

hardenbros;
roodbruin

vrijharden
taai;geelofroodbruin

slapentaai;
geelofgeelbruin

stengel

0,75-3,50m;
geel-,donkerofblauwgroen

0,75-1,50m;
blauwgroen

0,50-2,75m;
blauwgroen

stengelbladen

2-12,goed
ontwikkeld

1-2,goed
ontwikkeld

1,zeerkort
ofontbrekend

Haf-

gladofalleen
opdemiddennerf
wrattig

openrond
demiddennerf
wrattig

geheelwrattig

2-3 (verhouding
60:40)

2 (soms3)

zwakdriekantig
ofplatbol,
+ 2,50mm

platbol,
+ 2,50mm

blaadjes
stempels
vruchten

stompdriekantig,
2,50-3,00mm

ScirpusmaT-it-TTBusL..zeebiesofheen (figuur2)
Plantmeteenkruipendewortelstok,dieaanhetuiteindeknolvormig
verdiktis.Destengelisminofmeerscherpdriekantig,grotendeels
glad, alleen vlak onder de bloeiwijze ruw, tot 100,soms 150 cm
lang,aandevoettot15mmdik.Destengel isonderaanbezetmet
lichtbruine,rafelendebladschedenentotbijnabovenaanbeb1aderd<
Debladenzijnvlaktotgootvormig,meteengeleidelijkversmalde,,
spitsetop,2-8mmbreed.

De één tot vier schutbladen van de bloeiwijze zijn bladachtig,
meestallangerdandebloeiwijze,tot30cmlang.Debloeiwijzeis
schermvormig samengesteld tot hoofdjesachtig, met 1-10 of meer
aartjes aan aartjesstelen van uiteenlopende lengte; soms is er
maar een enkel aartje aanwezig, dat dan schijnbaar zijdelings is
geplaatst.Deaartjeszijnveelbloemig,eirondtotlancetvormig.
Debloeitijd isvanjunitotaugustus,somsweerindeherfst.
Van de zeebieswordenverschillendevormenonderscheiden,waarvan
destatusnietgeheelduidelijkis,maardiewaarschijnlijkslechts
standplaatsvariaties zijn (ROBERTOS-KOSTER 1968). HEJNY (1960)
onderscheidt zelfs twee aparte soorten; DYKYJOVA et al. (1978)
geven detweevormendestatusvanondersoort,terwijl zevolgens
REICHGELT (1956)enlatereNederlandseauteursslechtsstandplaatsvormenzijn.Tussendevormen"maritimus" (="typicus")en"compactus" zijn vele overgangsvormen gevonden. Het onderscheid berust
opverschillen indebloeiwijze.
Scirpus maritimus f. compactus wordt gekenmerkt door gedrongen
bloeiwijzen, met korte aartjesstelen; S. maritimus f. maritimus
daarentegen heeft schermvormige bloeiwijzen. De eerste zou meer
langs de kustvoorkomen,detweedevooral langsdegroterivieren
en inde Biesbosch (ZONNEVELD, 1960).ROBERTOS-KOSTER (1968),die
de variabiliteit bij Scirpus maritimus in Nederland onderzocht,
konstateerde dat het voorkomen van beide vormen en tussenvormen
het gevolg was van een clinale variatie in het milieu (d.w.z.
geleidelijkeovergangentussendemilieus).
Twee anderevormen zijnnogbeschrevendie inNederland tevinden
zijn:f.macrostachys,mettot40mmlangeaartjesenf.monostachys,
een lage plant met smallebladen en een alleenstaand aartje,die
alleenopziltebodemsvoorkomt.
ScirpustriqueterL..driekantiaebies (figuur3)
Plantmettot5mm dikke,kruipendewortelstok,die zachtentaai
is. Bijwortelskomenvoornamelijkvooronderde inplantingvande
stengel. De stengel is scherp driekantig,met tweevlakke eneen
hollezijde,gladengrijziggroen,tot100cmlangentot6mmdik.
Debladscheden zijnbladloosbehalvedebovenste,diemeestal een
kortebladschijfdraagt.Hetblad isgootvormigengekield,tot6
cmlangengeleidelijkvandevoetnaardetopversmald.Hetschutblad zetschijnbaardestengelvoort.
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De bloeiwijze is tuilvormig, met korte takken of hoofdjesachtig
samengedrongen.Debloeitijd isvanjunitotseptember.
De driekantige bies ishetmeestverwantmet demattenbies;deze
tweetaxakunnendanookgemakkelijkhybridiseren (zieonderScirpus
lacustris).

Tabel2 :NamenensynoniemenvandeinNederlandvoorkomendesoorten
vanScirpus,sektiesSchoenoplectusenScirpus.

Mattenbies.ScirpuslacustrisL.ssp.lacustris
(mattenbies,stoelenbies,zoetebies)
=Schoenoplectuslacustris (L.)Palla
ssp.tabernaemontani (Gmel.)Syme (ruwebies,
steenbies,zoutebies)
= ScirpustabernaemontanusGmel.
= ScirpusglaucusSm.
«ScirpuslacustrisL.ssp.glaucus (Sm.)Hartm.
»Schoenoplectustabernaemontani (Gmel.)Palla
ssp.flevensisBakker (fransje,fransebies)
Bastaardbies.Scirpuslacustrisxtriqueter
S.xcarinatusSm.-S.lacustrisssp.
lacustrisxS.triqueter
S.xscheuchzeriBrügg.«S.lacustrisssp.
tabernaemontanixS.triqueter
Driekantiaebies.ScirpustriqueterL.
=Schoenoplectustriqueter (L.)Palla
ZeebiesofHeen.ScirpusmaritimusL.
= Bolboschoenus (Bulboschoenus)maritimusPalla

à. DEFENOLOGIEVANMATTENBIESENZEEBIES
Scirpuslacustris.mattenbies(naarSEIDEL,1952,1955;HEJNY,1960)
Dejaarcyclusvanmattenbiesplantenkenteenaantalstadia.Inde
winterisdeplantbovengrondsafgestorvenenvindtalleeninhet
rhizoom,datuithetvoorgaande jaar isovergebleven,deaanleg
plaatsvandelateruitgroeiendespruiten.Deafgestorvenspruiten
uithetvorigejaarkunnenalsdodestengelsblijvenstaan,maarook
alsgevolgvanijsenwindafgevoerdworden.
Gedurendedemaandenapril,meienjuniontwikkelendehalmenzich;
aanvankelijk is er een trage groei,in de zomer gaat de groei
sneller.Vanaf begin juni treedt de eerste bloei op,waarnade
eerste rijpe vruchten vanaf half augustusverschijnen. Dezaadverspreidingvindtplaatsvanafeindaugustustotnovember.
Tegelijkmetdegroeivandehalmeninhetvoorjaarwordtinmei
enjuniooknieuwrhizoomgevormd.Hieruitontwikkelenzichvanaf
augustusweernieuwehalmen.Eenbiezenbestandbestaatdandusuit
zowel "oude",grotendeels bloeiende halmen,alsuit de "jonge",
snelgroeiende,laterbloeiendehalmen.Hetverschiltussendetwee
groeifasenkomtooktotuitdrukking inhetafbraakstadium inhet
najaar:deeerstgevormdehalmenstervenafinoktober,terwijlde
nieuwehalmenpasindeloopvannovemberwordenafgebroken.
Scirpusmarytimus.zeebies(naarHEJNY,1960;LIEFFERS&SHAY,1982;
KRISCH,1986)
Evenals bij de mattenbies, kan in de seizoensontwikkeling van
zeebiezeneenaantalstadiawordenonderscheiden.
Eindapril-beginmeiontwikkelenzichuitdeondergrondsewortelknollen spruiten,meestal maar één of een paar per knol.Nadat
dezespruitenzijnuitgegroeidverschijneneindmei-beginjunide
eerstebloeiwijzen.Uitdeoudeknollengroeienondertussenweer
nieuwespruitenenbovendienwordenernieuweknolletjesgevormde
Hieruit groeien korte ondergrondse uitlopers met plaatselijke
verdikkingen,deaanlegvannieuweknollen.Indemaandjunistaan
deeerstgevormdespruiteninvollebloei;erwordengeenspruiten
meeruitdeoudeknollengevormd.Denieuwgevormdeuitlopersvormen
opdeplaatsenvandeverdikkingennieuwe,witgekleurdeknolletjes,
dieweernieuweuitlopersvormen,waaruitopvallenddikkestengels
groeiendiehoofdzakelijkdeassimilatiedienen.
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Hetbes-tandisnutwee-lagigmeteenbovenlaagvanhoge,bloeiende
planten en een onderlaag van vegetatieve, kleine spruiten.Het
bestandheeftzichinmiddelsaanmerkelijkverdicht.
Vanafeindjunifructifièrendespruiten,dieuitdeoudeknollen
warengevormd.Dewatlaterontwikkeldespruitenstaannoginvolle
bloei.Dedoordenieuwaangelegdeknollengevormdespruitenhalen
nudeinhetvoorjaaruitgegroeidespruitenin,maarblijvenhoofdzakelijkvegetatiefenleverendereservestoffenvoornieuweknollen;
inhetnajaarstervendezespruitenookheteerstweeraf.
Eind julienaugustusvindttegelijkertijd devormingvannieuwe
knollen,rhizoomverdikkingenenkorteuitlopersplaats.Bovendien
wordenwortelsgevormduitdeeerderontwikkeldewortelknollen.In
dezetijdkanhetzeebiesbestandzichaandeperiferiesterkuitbreiden.
Vanafseptemberbeginnendefertielespruitenopdeoudewortelknollentevergelenenlaterbruinvankleurteworden.Hetzeebiesbestand sterft in de loop van de herfst bovengronds geheelaf;
dodespruitrestenverdwijnen 'swintersdoorwind,hoogwateren
ijsgang.
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4.

VOORKOMENENBIOTOOPVANDRIESOORTENBIEZEN

Scirpuslacustriskomtvoorinallerleiwateren,doorHASLAM(1978)
omschreven als "eutrooftot semi-eutroofwatermetvariabelesubstraat- en stromingseigenschappen,maar niet bij te hoge stroomsnelheden;gewoonlijkinmiddelgrotetotgrotewatergangen,vooral
op klei, frekwent inkalkrijkegebieden,zeldenop zandsteen".De
soort iskarakteristiek voordediepereoeverzonevan stilstaande
wateren; de verankering met het wortelstelsel in verschillende
substraattypen is goed,maarbij te hoge slibaanvoer, samengaand
metbodemophoging,vindtdegeneratievanmattenbiesbestandenplaats
en een successie naar vegetaties met andere soorten water- of
moerasplanten.SZCZEPANSKA(1973)steltechter,datScirpuslacustris
het best groeit in zachte substratenmetveel detritus.In feite
wordthetbiotoop vanScirpuslacustrisaantweekantenbegrensd:
aan de "natte" kant door de waterdiepte en de golfslagdynamiek,
aandelandzijdedoorverdringingdoorandereplanten.Vooralsoorten
als Glyceria maxima (liesgras) en Sparganium erectum (egelskop)
kunnen na bodemophoging sterk in mattenbiesbestanden doordringen
(SEIDEL,1955);vanTyphaangustifolia(kleinelisdodde)isdaarnaast
eenallelopathischeffektbekendopandereoeverplanten,waaronder
Scirpus lacustris (SEIDEL, 1975). Tenslotte kunnen na opslibbing
biezenvegetatiesgeheelverdrongenwordendoorPhragmitesaustralis,
riet (BAKKER&BOER, 1954).
InzekerezinkanScirpuslacustrisbeschouwdwordenalsdeeerste
émergente pioniersoort in een verlandingsreeks. SEIDEL (1955)
onderscheidtdriefasenindeontwikkelingvaneenbiezenbestand:
de"INITIALPHASE",waarinvestiginginondiepwaterplaatsvindt
gevolgddoorhetvegetatiefuitgroeieninallerichtingen(van
netbovendewaterlijntotmeerdan2m diep);
de"OPTIMALPHASE",waarinhetbestanddediepereoeverzonedomineerten
de"TERMINALPHASE",waarinanderehelof
yten-soortendeinmiddels
opgehoogde bodem koloniseren en waarin de vitaliteitvan de
mattenbiezenachteruitgaat.Ookdeverstikkingvanhetrhizoom
en dewortels doordeopslibbing enuitputtingvanvoedingsstoffen inhetsubstraatkanhierbij eenrolspelen.Vanhet
centrum uit kan een bestand langzaam afsterven waardoor een
ringvormigestruktuurontstaat (SEIDEL,1955).
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Scirpuslacustrisssp.lacustriskenmerktdevolgendevegetatiekun~
digeeenheden (volgensWESTHOFF&DENHELD, 1975):
*
Demattenbies-associatie (Scirpetetumlacustris) inhetrietverbond (Phragmitioncommunis),optredendalseerstepionierstadium langs grote wateren, vaarten, oude rivierarmen en
trekgaten; in 1-2 (-3) m diep water wortelend in minerale
bodems,waar de sapropeliumlaagdun isof ontbreekt,ofsoms
invastvenigsubstraat.Scirpuslacustrisishetenigekentaxon
voordegemeenschap.Alsdebodemmeteensteedsdikkerwordende
sapropeliumlaag bedekt raakt, vindt vaak successie plaats
naar het Typhetum angustifoliae, de associatie van kleine
lisdodde,waarinTyphaangustifoliadeenigekensoortis.
*
De associatie van riet en mattenbies (Scirpo-Phragmitetum),
waarin Phragmites aus
tralis, Typha angustifolia, Scirpus
lacustris enRumexhydrolapathum alskenkombinatieoptreden.
Dit vegetatietype groeit in wateren met een dikke, min of
meerkompaktesapropeliumlaagopvenigeofmineraleondergrond
envolgtindesuccessieophetTyphetum,maarvaakookdirekt
op het Scirpetum. Het is een bodemvormende associatie van
zoete,stagnantewaterendierijkzijnaanvoedingsstoffen.Het
Scirpo-Phragmitetumisvooraltevindeninhethaf-enfluviatieldistrikt.
*
InhetScirpetummaritima(dezeebies-associatie)werdmattenbies optimaal ontwikkeld aangetroffen in de bijna zoete tot
zwak-brakke wateren bij demonding van de IJssel (Ketelmeer
enZwarteWater) (BAKKER&BOER, 1954).Ditmilieuwerdoverspoeldmetzoutwatergedurendehogewaterstandenbijspringvloed,maarditgebeurdemeestalindewinteralsdebovengrondsedelenvandebiezenafgestorvenwaren,waardoordezoutwater»
invloednietvangrootbelangwas.
Devegetatie-eenheden,waarvoorScirpuslacustrisssp.tabernaemontairas(ruwebies)kenmerkend is,zijn:
*
De zeebies- of heen-associatie (Scirpetum maritima, in het
zoetwatergetijdengebiedvervangendoordeassociatievanzeebies
endriekantigebies,hetScirpetumtriquetrietmaritimi);in
matig brak tot zoet, stagnerend of zwak stromend, tot 1 m
diep water op klei, venige bodems of zandgrond bedekt door
eenlaagjeslib.
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*

De ruwe bies ontwikkelt zich optimaal in wateren met een
zoutgehalte tussen 0,1 en 10%,terwijl ineenzoete omgeving
deplant,hoewelmeteenlagerevitaliteit,ookgroeit.
De hooilandgemeenschap van Hypericum tetrapterum en Lychnis
flos-cuculi in het dotterbloem-verbond (Calthionpalustris),
waarvaneenvariantmetSiumerectum (grotewatereppe),Typha
angustifolia (kleine lisdodde) en Scirpus lacustris ssp.
tabernaemontanusinhetbrakketotzoeteveenplassengebieden
inpolderboezemsinhethafdistriktvoorkomt.Indesuccessie
volgtdezeplantengemeenschap ophetScirpetummaritimi.

In een aantal gebieden (Veluwerandmeren, Zwarte Meer, Oude Haas)
ishet voorkomen van mattenbiesdeels van antropogene oorsprong,
daar er van oudsher biezenwerden geteeld. Ookhetvoorkomen van
Scirpuslacustrisssp.flevensisstaathiermee inverband.
Scirpusmaritimuskaneveneenswordenopgevatalseenpioniersoort
van plaatsen, waar andere hogere oeverplanten (nog) niet kunnen
groeien.Inhetzoetwatergetijdengebiedwasdatmetnameopplaatsen
waar de oever werd blootgesteld aan sterkegolfslag en stroming.
De stevige bouw van de plant, met veel steunweefsel, maakt hem
uitermate resistent tegen dergelijkemechanische invloeden.Inde
Biesboschkwamdesoortoptimaaltotontwikkeling opbijlaagwater
droogvallendeplaatsen(100-75cm-MHW(=middelhoogwater));echter,
hoegeëxponeerderhetmilieugelegenwas,destehogeropdeoever
kon Scirpus maritimus zich handhaven tegenover binnendringende
soorten (ZONNEVELD,1960).Inhetbrakkegebiedwordendezekonkurrentendaarentegendoorhetzoutgehalteinhunverspreidingbeperkt,
hetgeenbetekentdatScirpusmaritimusdaarookvoorkomtopplaatsen,
waar elders soorten als Phalarisarundinacea (rietgras),Glyceria
maxima (liesgras) en Typha angustifolia (kleine lisdodde) zouden
groeien. Naast dezemilieus,waar de zeebiesvaak facies-vormend
optreedt,komtookindedynamischeoevermilieuslangsgroterivieren
enkanalenplaatselijkScirpusmaritimusvoor.
De plantengemeenschappen waarin Scirpus maritimus als kensoort
voorkomtzijn (naarWESTHOFF&DENHELD, 1975):
*
De zeebies- of heen-gemeenschap, Scirpetum maritimi,met de
kentaxaScirpusmaritimus(formamaritimus),Scirpuslacustris
ssp. tabernaemontanusenssp.flevensis.
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*

*

*

Dezeassociatiekomtvoorinmatigbraktotzoet,niettotzwak
stromend,tot1mdiepwateropverschillendesubstraten.
De associatie van zeebies en driekantige bies, Scirpetum
triquetri et maritimi. De zeebies komt hier niet optimaal
voor,integenstellingtotdezeldzamedriekantigebies,Scirpus
triqueter.
DeassociatieRanunculo-ApietumnodifloriindeordeGlycerietalia,de liesgras-gemeenschappen. Dezegemeenschap wordtaangetroffeninbeken,stromendekrekenenkleinegetijdewateren,
met name in het zoetwatergetijdengebied. Differentiërende
soorten ten opzichtevanandere associaties indeordezijn,
naast Scirpus maritimus, Ranunculus baudotii (zilte waterranonkel)enCallitricheobtusangula (haaksterrekroos).
DeassociatieHalo-Scirpetummaritimi,opzandigekweldergronden. Deze halofyten-gemeenschap wordt ook wel beschouwd als
een subassociatie van het Scirpetum maritimi en gekenmerkt
door het voorkomen van Puccinellia distans (kweldergras) en
dekenkombinatieScirpusmaritimus(formacompactus),Atriplex
prostrata (spiesmelde),Triglochinmaritima (schorrezoutgras)
enAstertripolium (zee-aster).Hetiseenkweldergemeenschap
diebinnendijkslangswaterenennatteplekken inhetmesohalinicumvoorkomtenbinnenhetbereikvandegetijdenopzandige
totslibrijke,beschutteplaatseninhetbovenstedeelvande
eu-littorale zone. Op beweide en betreden plaatsen kan de
gemeenschapzichniethandhaven.

Scirpus triqueter tenslotte is een soort waarvan het zwaartepunt
vandeverspreiding inhet (voormalige)zoetwatergetijdengebiedis
gelegen.Opbepaalde plaatsenkwamdesoort ingrote hoeveelheden
voor, overigens was en isheteen zeldzame soort.De driekantige
biesgroeitnooitdieperdan150cm-MHW,opdroogvallendeplaatsen
van uiteenlopend substraat (van klei tot zand) en verschillende
expositie (vanluwtetotgeëxponeerdeplaatsen). Doorde relatief
kleine afmetingen wordt deze bies snel verdrongen door andere
(biezen-)soorten.Dedriekantiseenpioniervandeeersteaanslibbingeneneenplantvanextremestandplaatsen,waardeanderebiezen
hetnietkunnenuithouden (ZONNEVELD,1960).
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ScirpustriqueteriskensoortvandeassociatieScirpetumtriquetxi
et maritimi, de gemeenschap vanheen endriekant
igebies, dieop
jonge zand- en slikplaten en langs zwak glooiende oevers in het
zoetwatergetijdengebiedvoorkwam, instromend water,op periodiek
droogvallendeplaatsen.Opdelaagsteenmeestgeëxponeerdeplaatsen
(1-1,50m -MHW)bestond devegetatieuitalleenScirpustriqueter
met plaatselijk pollenvan anderebiezensoorten;wathoger (circa
1m-MHW)verscheenPhalarisarundinacea(rietgras)tussendebiezen,
terwijl indehoogstgelegenzone,waarnogbiezenvoorkwamen,ook
Seneciopaludosus (moeraskruiskruid)indevegetatiegingoptreden.

Tabel3 :Overzichtuitdeliteratuurvandeecologischerandvoorwaardenvoordedrie soortenbiezen,Scirpuslacustris,
ScirpustriqueterenScirpusmaritimus.
ScirpuslacustrisS S P .lacustris
waterdiepte

0-200(-300)cm (SEIDEL1955);0-80 cm
(optimum40-70cm) (HEJNY 1960);in
stromendwater30-80cm,instilstaand
beschutwater100-200cm (HASLAMetal.
1975);inhetzoetwatergetijdengebied
60-100cm-MHW (ZONNEVELD1960)
mesotroof-eutroof,helderwater (OLSEN
waterkwaliteit
1950);mesotroof-eutroof instromend
water,ookoligotroof instilstaand
water (HASLAMetal.1975);tolerant
voorzeertroebelwater (HASLAM1978)
zoutgehalte
: alleeninzoetwater (BAKKER&BOER
1954);optimum66-100ppmCl"(HASLAM
1978)
substraat
: optimaalopkleiigebodems,echterook
opzandigeenzandig-lemigetotgrindrijkebodems (HASLAM1978,DELYON&
ROELOFS1986)
vorstresistentie : goedindieperwater,slechtinondiedieperwater (HUTCHINSON1975)
vraattplerantie
: zeerslecht (SEIDEL1955)
stromingstolerantie; lageweerstandtegenstroming,wordt
bijsterkestromingbeschadigd;matige
weerstandtegenturbulentie
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(vervolgtabel3)

ScirtmslacustrisSSP.tabernaemontani
waterdiepte
waterkwaliteit
substraat
zoutgehalte
stroming

max.50cm (HASLAMetal.1975)
mesotroof-eutroof,ookinbrakwater
(HASLAMetal.1975)
kleienfijntotmatiggrof zand,mineraleenorganischebodems (HASLAM etal.
1975)
max.10g/lCl- (BAKKER &BOER 1954)
instilstaandwater (HASLAM etal.1975)

Scirpustrioueter
waterdiepte
substraat
stroming

inhetzoetwatergetijdengebied 60-150
cm-MHW (ZONNEVELD1960)
kleitotzand (ZONNEVELD1960)
luwtetotzeergeëxponeerd (ZONNEVELD
1960)

Scirpusmaritimis
waterdiepte

ondiepwater,tolerantvoorfluktuerend
peilenuitdroging indezomer (HASLAM
etal.1975); inhetzoetwatergetijdengebiedoptimaaltussen 100en75cm
-MHW (ZONNEVELD I960,DEBOOIS1980)
mesotroof-eutroof
(HASLAM etal. 1975);
waterkwaliteit
binnenlands inallerleivoedselrijke,
vaakvervuildewateren (OLSEN 1950)
fijntotmatiggrof zandenklei,minesubstraat
raleenorganischebodems (HASLAM etal.
1975);optimaalopzandigeplaten
(ZONNEVELD1960)
vraattolerantie
geheleplantgraaggegetendoorvogels,
m.n.doorganzen (KÜIJPERS1976,LEBRET
1975, AMAT 1986)
zoutgehalte
: max.12g/l Cl" (PODLEJSKI1982)
stromingstolerantie; niettotlangzaam stromendwater
(HASLAM etal.1975)
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5.

AÜTECOLOGIEENECOFYSIOLOGIE

5.1. Voortplantingenvegetatievevermeerdering
Hetbelang,datmoetwordengehechtaandevoortplantingdoorzaad
bijdeverschillendeScirpus-soorten,wordtverschillendbeoordeeld
doordiverseauteurs.HEJNY (1960)vermeldtdatinTsjechoslowaakse
rijstvelden, waar Scirpus maritimus en S. lacustris belangrijke
onkruidsoorten zijn, nagenoeg alleen vegetatieve vermeerdering
optreedt.Vegetatieve uitbreiding via rhizoom-uitlopers isbinnen
een bestand van biezen zonder meer de belangrijkste wijze van
verspreiding; over grotere afstanden komt, naast vermeerdering
middels wortelstok-uitlopers, ook vermeerdering middels zaad in
aanmerking. De eerstgenoemde vermeerderingswijze wordt uitgebreid
toegepast bij het uitplanten van wortelstokken van de mattenbies
tenbehoevevano.a.debiezenteelt.Overdeverspreidingswijze in
hetwild zijn echtergeenuitgebreidewaarnemingenbekend.Hetis
mogelijk dat, inhet rivierengebied bij hogewaterstanden, inde
uiterwaarden wortelstokken van mattenbiezen losraken en met de
stroomwordenmeegevoerd (VANDERSTEEG,1982). Daarnaastmoetvan
geïsoleerde populaties, bijv. in afgelegen leem- en kleigroeven
worden aangenomen dat verspreiding door middel van zaden heeft
plaatsgevonden (SEIDEL,1955).

5.2. Bestuiving
InhetalgemeenzijnalleScirpus-soortenwindbestuivers(anemofiele
planten)(HUTCHINSON,1975).VanScirpusmaritimusisechterbekend,
dat ook bestuiving door insekten mogelijk is (LEEREVELD etal.,
1981): van enige soorten Syrphidae (zweefvliegen) is aangetoond
dat ze zich voeden met pollen van de zeebies.Eén soort,Lejops
vittata, schijnt zelfs exclusief inzeebiesvelden langsdeFriese
kust te zijngevangen.Derolvandeze insektenbijdebestuiving
isechteronbekendenmogelijkbeperkt.
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5.3.Zaadverspreiding
Demeeste Scirpus-soorten bezittenblijvendeborstelharenrondde
vrucht,dievanbelangkunnenzijnbijdezaadverspreiding (OLSEN,
1959).Gestekeldeborstelskunnenepizoischzaadtransportmogelijk
maken (bijv.bij Scirpus lacustris; SEIDEL, 1955), terwijl korte
borstels devruchten kunnen doenaaneenklitten,waardoordeze,na
op het wateroppervlak gevallen te zijn, door aanhangende lucht
blijven drijven. Dispersie overhetwaterspeeltvooralbij zulke
hydrofielesoorteneenbelangrijkerol.DezadenvanScirpuslacustris zijn zwaarder dan water en zinken snel (OLSEN, 1959);van
Scirpus maritimus var. paludosus (een Noordamerikaanse vorm) is
bekend, dat de zaden enkele dagenblijven drijven voor ze zinken
(LIEFFERS&SHAY, 1981).
Transportdoorvogelsiseenanderemogelijkheid,waardoordezaden
verspreidkunnenworden.Vogelsfouragerenopdezaden,ennapassage
van het darmkanaal van devogel kunnen niet of licht beschadigde
zadennogkiembaarzijn.LEBRET(1968)enKUYPERS(1976)konstateerdendatwildeeendenindelateherfstenwintergraagopbiezenzaad
fourageren.HUTCHINSON (1975)vondbovendien,datzaadvanScirpus
paludosus(-S. maritimus var. paludosus), dat normaal nagenoeg
nietkiemde,napassagevanhetverteringskanaalvandewildeeend
(Anasplatyrhynchos),meerdan90%kiemingvertoonde,voorzoverhet
niet gebroken of verteerd was. SEIDEL (1955) noemt ook kleine
zangvogels alspredatoren vanmattenbiezenzaad inde zomermaanden
(o.a. dewinterkoning,Troglodytestroglodytes).

5.4. Kiemina
In de literatuur zijn verscheidene opgaven van kiemingsproeve»
met verschillende Scirpus-soorten te vinden. Veel auteurs gaan
daarbij inopdevoorwaarden omdekiemrusttedoorbreken.Inhet
veld vertonen zaden van S. maritimus var. paludosus een lange
dormancy-periode (kiemrust) (LIEFFERS &SHAY, 1981), samenhangend
met het efemerekaraktervanhetmilieuwaarindezeplantgroeit.
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Slechte direkte kieming wordt vermeld door HUTCHINSON (1975) en
HEJNY(1960)voorS.maritimus,doorO'NEILL(1972)voorS.maritimus
var.paludosusenS.robustusendoorSEIDEL (1955)voorS.lacustris. Door diverse kiemrust-brekende manipulaties is het echter
mogelijk het kiemingspercentage op te voeren. HUTCHINSON (1975)
verkreeg bij S.maritimusna eenbehandeling met zuur ofbase23%enineenfermentatiemediumtot9%kieming.Dezekiemingsresultatenwerdenalleeninlichtbereikt;ineendonkereomgevingkiemden
dezadenpraktischniet.UitdekiemproevenvanHEJNY (1960)bleek,
datkiemingvanS.maritimusbevorderdwordtdoorsterketemperatuurwisselingen en door bakteriële afbraak van de zaadhuid. SEIDEL
(1955)vermeldtoudereopgaven,waarinvoorS.lacustriseengoede
kieming wordt gegeven. InPetrischalenwerden echter zeerslechte
resultaten geboekt: na 14 dagen 0,025%, na 2 jaar 0,2% kieming.
SEIDEL's konklusie was,datvoor kieming bakteriën of humuszuren
nodigzijn;navorstbehandelingbleekechtereenkiemingspercentage
van46tot78%optetreden.
BAKKER (1954)vergeleek dekiemkrachtvandeonderscheiden ondersoortenvanS.lacustrisinNederlandenkonstateerdedatS.lacustrisssp.tabernaemontaniietsmeerensnellerkiemdedanS.lacustrisssp.lacustris.
Samengevat, ishetmoeilijk deverschillendekiemingsgegevensmet
elkaartevergelijken.DevestiginguitzaadisbijScirpuslacustris-enwaarschijnlijkookbijScirpusmaritimus-goedmogelijk,
mitsineengeschiktmilieuennaeenperiodevandormancy.

5.5.Vestiging
•

De kiemingvan Scirpuslacustrisvindtvooralplaatsonderwater.
SEIDEL (1955) vermeldt vondsten van kiemplanten tot aan 2,00 m
diepte, maar konstateerde dat kieming van de zone net boven de
waterspiegel, tot aan een waterdiepte van 20-30 cm plaatsvindt.
Inhetalgemeengeldt,datregeneratiebijdemattenbiesplaatsvindt
in de zone direkt langs de oever in zeer ondiep water en dat er
vervolgenseenvegetatievekolonisatieoptreedtvandieperegedeelten.
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Inhet zoetwatergetijdengebied zoudenbij laagwateropdegroeiplaatsen gunstige omstandigheden heersen, waardoor dan kieming
kon optreden; indien het water niet al te sterke stromingenen
turbulentiesvertoonde,kondevestigingvan(matten-)biezenplaatsvinden (BAKKER&BOER,1954).

5.6.Biotischerelaties
In sommige jaren kan de aantasting vanmattenbiesbestandendoor
planteziektenenparasietenaanzienlijkzijn (SEIDEL,1955).Aantastingvandeplantkanondermeerhetgevolgzijnvandeaktiviteitenvanbladmineerders,fungi(w.o.Leptoniaasprella)enroesten.
Ook overgroeiing van de submerse groene delen van deplantmet
diatomeeën,herkenbaardooreengrauweofwittekleurvandehalmen
enbladeren,kanmiddelsremmingvandeassimilatiedeplantbeschadigen (SEIDEL,1955).
Een belangrijke faktor in de ecologie van biezen wordt gevormd
doorbegrazing doorvogels.Vooralvoorganzen iszowel Scirpus
lacustrisalsScirpusmaritimuseenbelangrijkevoedselbron.Inde
vroegeherfstenindelenteetenganzendegroenehalmenenbladeren, laterindeherfstenindewinterwordtvooralopderhizomen
gefourageerd(LEBRET,1968enKÜYPERS,1976);degekonsumeerdeondergrondsebiomassakansomswel90%vandetotaalaanwezigebiomassa
bedragen (LOOSJES,1974).Ookeldersopdetrekroutevan (grauwe)
ganzenzijnbiezeneengeprefereerdevoedselbron (AMAT,1986).Ook
door anderevogelsoorten wordenbiezen alsvoedselbrongebruikt.
Metnameeenden (wildeeend,pijlstaart)fouragereninhetnajaar
enindewinteropdezaden(LEBRET,1968enKÜYPERS,1976);Tenslottewordenstengeldelenvanbiezendoorvogelsgebruiktbijde
nestbouw (o.a.meerkoetenenfuten:LEYS&DEWILDE,1968).Geïsoleerdebiezenpollenkunnenalsrustplaatsvoortalvanwatervogels
dienen (o.a.eenden,zwanen,reigers:LEBRET,1968).
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5.7.Fysiologischeaanpassingenvandebiezenplant
De milieus, waarin Scirpus lacustris en S. maritimusvoorkomen,
vereisen aanpassingen die het overleven in relatief zuurstofarme
totgeheelanaërobeomstandighedenmogelijkmaken.Beidebiezensoortenvertonenenkelebijzonderefysischeaanpassingsmechanismen.
Bij de mattenbies is een optimale gasdiffusie mogelijk van de
bovenwater groeiende,groenedelenvandeplantnaarde,vaak aan
anaërobemilieukonditiesblootgestelde,rhizomenenwortels(BRÄNDLE,
1980enBRÄNDLE&HALDEMANN,1983),metnamedankzijhetmetluchtholtes gevulde weefsel (aërenchym) in de stengel. De rhizoombast
vormtbovendieneensterkebarrièretegenhet"weglekken"vanzuurstof,dooreensterkverkurktweefsel (STEINMANN&BRÄNDLE,1981en
HASLAM, 1978). Desondanks vindt erwel enigeuitwisseling met de
wortelomgevingplaats,waardoor een zekereaëratievanhetbodemmilieuplaatsvindt.
De stofwisseling van biezen blijft verlopen als de plant geheel
wordtondergedompeldofwanneerdegroenespruitwordtafgesneden.
Ookbijintakteplanten,dieinzuurstofloosmilieuwordengebracht,
blijft de stofwisseling plaatsvinden,zijhetopeenlagerniveau
dan in eenaëroobmilieu.Ervindtdannauwelijks gewichtstoename
meer plaats,maar nog wel lengtegroei door celstrekking (fig.7;
BARCLAY&CRAWFORD, 1982).
In fig. 8 is schematisch de verbranding van zetmeel en suikers
weergegeven.Ondernormaleaërobeomstandighedengebeurtditvolgens
de volgende processen: zetmeel wordt omgezet in vrije suikers,
m.n. glucose, die via de glycolyse omgezet worden in pyruvaat.
Daarnaverlooptdeverbrandingviadecitroenzuurcyclus,dieuiteindelijkC0 2 enenergieoplevert.Metdevrijkomendeelektronenwordt
02 gereduceerd tot H 2 0. in zuurstofloze omstandigheden kan het
elektronentransportechternietverlopen,daarergeen0 2beschikbaar
isalselektronen-acceptor.Decitroenzuurcycluskomtdanookstil
te liggen en de afbraak van pyruvaat moet dan via anaërobe weg
plaatsvinden (gisting of fermentatie). Een tijdelijke oplossing
isdandeomzettinginlactaat (melkzuur),datzichophooptinhet
weefselenweermoetwordenafgebroken.ViahetenzymLDH(lactaatdehydrogenase) wordt lactaatweer omgezet inpyruvaat.Eenandere
wegisdeomzettinginethanolmetbehulpvanhetenzymADH(alcoholdehydrogenase),datalsgaskanontwijken.
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Alsgeheellevertdeanaërobeafbraakvansuikersveelminderenergie
opdandeaerobeverbranding.
In het rhizoom van Scirpus lacustrisblijkt de aktiviteitvan de
genoemde enzymen (cytochroomoxidase,ADH,LDH)zichaantepassen
aan de inwendige zuurstofkoncentratie (MONK & BRÄNDLE, 1982).
Onderdompelingstoleranteplantenhebbendemogelijkheiddeenergiekonsumerende en de energie-producerende processen aan elkaar aan
tepassen (CRAWFORD, 1982). Daarnaast isde fermentatiekapaciteit
in de rhizomen van deze soorten (waartoe beide hier besproken
Scirpus-soorten behoren) in anaërobe omstandigheden ten opzichte
vannormalegeaëreerdeomstandighedenveelkleinerdanbijplanten
uiteendroogmilieu(BRÄNDLE,1983),zodathetontstaanvantoxische
koncentratiesvanglycolyse-eindprodukten,alslactaatenethanol,
vermedenwordt.
MONKetal. (1984)matendefermentatiekapaciteitvan6monocotyle
soorten, waaronder Scirpus lacustris; deze werd bepaald als de
akkumulatie van ADH en LDHna 15dagenvan anoxia (zuurstofloosheid)inrhizoomstukken.Ethanol-akkumulatiebleekeenbelangrijker
fermentatieproces dan lactaat-omzetting. Ethanol is echter een
mogelijkschadelijkestofvoorplanteweefsels (BARCLAY&CRAWFORD,
1982).Echtemoerasplantenakkumulerenethanoltoteendrempelkoncentratievan 30jmol/gversgewicht,terwijl daarbovendekoncentratienietmeerstijgt.Plantenvandrogestandplaatsendaarentegen
kunnen in het rhizoom waarden van 70 jmol/g bereiken (BRÄNDLE,
1983).
Dekoncentratievan toxische eindproduktenvandeglycolysewordt
ook vermeden door diversificatie (alcoholen, melkzuur e.a.) en
uitscheiding (BRÄNDLE,1980enDUSS&BRÄNDLE,1982).
Ookinzuurstof
armeomstandighedenwerkthetmetabolismevanScirpus
lacustris efficiënter dan bij landplanten. In het rhizoomweefsel
vanS.lacustrisopererentenminstedrieendoxidatie-mechanismeni
cytochroom-oxidase, "alternate oxidase" en phenoloxidasen. Door
inaktivering van deze oxidasen bij respektievelijk steeds lagere
zuurstofkoncentratiesblijft de stofwisselingsaktiviteit over een
wijd bereik van zuurstof
koncentraties op peil en daalt deze pas
onder2%zuurstof(BRÄNDLE,1981).Dooreenefficiëntzuurstof
gebruik
enhethandhavenvaneenhogeATP-koncentratiekan zoeenlangere
anaërobe periode overleefd worden (BRÄNDLE, 1980 en BARCLAY &
CRAWFORD, 1982).
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Voor energieverbruikende stofwisselingsprocessen is daarnaast de
faktortemperatuurvangrootbelang.
De metabolische aktiviteit in relatie tot dehoeveelheid enaard
vanreservestoffeninhetrhizoomindeloopvaneenjaarisweergegevendoorSTEINMANN&BRÄNDLE(1984),ziefig.9.Debelangrijkste
reservestof inhetrhizoomiszetmeel,dat 'swintersongeveer15%
van het versgewicht uitmaakt. Bij de vorming van nieuwe spruiten
indelentewordtbijnaalditzetmeelgemobiliseerd.Gedurendede
tweede helft van het jaar neemt het zetmeelgehalte geleidelijk
weertoe (ziedefiguren9at/m9c).
De vorming van nieuwe spruiten - inapril - ismogelijk,doordat
de zetmeelreserve sterk wordt aangesproken met behulp van een
vertienvoudigde aktiviteit van het enzym zetmeelfosforylase. Na
het op gang komen van de fotosynthese in de loop van het erop
volgende seizoen, neemt de zetmeelvoorraad weer toe evenals de
fosforylase-aktiviteit.Degereduceerdesuikers-glucose,fructose
enmaltose-bereikeneenmaximalekoncentratie inde zomerenin
februari,met anderewoorden: inperioden vanhoge aktiviteit in
hetrhizoom.Nameibeginnenookderhizomenweertegroeien,waarna
uitnieuw-gevormdrhizoominaugustusnieuwespruitenopgroeien.De
oudespruitenstervenafvanafoktober,jongerespruitenpasvanaf
november.Ookderhizoomgroeivermindertvanafoktober.
Heteffektvandewaterdiepteopdesnelheid,waarmeepasuitgekomen
spruitenuitgroeien,iseenbelangrijkaspektvandeoverlevingsstrategievanbiezen.BijScirpusmaritimusvar.paludosus,eenCanadese
brakwatervorm,blekenplantengroeiendindieperwatereensnellere
ontwikkeling van het aantaluitlopersdoortemakeneengemiddeld
hogerestengeltevormen.Inondiepwaterhaddendeplantendaarentegeneengroterebiomassa,tradeerderinhetseizoenbloeiopen
wasereensterkeregroeivanhetrhizoom (fig.10en11;LIEFFERS
&SHAY,1981).Desuggestiewordtgewekt,datdezeplanteninstaat
zijnhun strategie aantepassenaandegroei-omstandigheden:met
toenemende waterdiepte verschuift de investering van energie in
biomassavandevegetatievedelennaardezaadproduktie.
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6.

TOEPASSINGENVANBIEZEN

Vanoudsherwordenvooralmattenbiezenvoorverschillendedoeleinden
gebruikt. Hierdoor kon een kuituur ontstaan, die nu nog invloed
heeft ophetverspreidingspatroon. Deverwerkingvanbiezenvindt
inNederlandalvanafdemiddeleeuwenplaats(BAKKER,1954).Toepassingen vond men o.a. in vloermatten, stoelmatten en het dichten
vanharingvaten. Centra vandebiezenteeltwarendeIJsselmonding
(Genemuiden) ende Biesbosch.ThanswordennogbiezenveldengeëxploiteerdinhetZwarteWater,Ketelmeer,deVeluwerandmeren,langs
deOudeMaasenhetSpuienopenkelekleine lokaties.DeHüttenindustrie heeft echter sterk aan betekenis ingeboet. Plaatselijk
werd vroeger ook biezenloof als veevoer in de landbouw gebruikt
(BAKKER, 1954).
Een"nieuwe"toepassingsvormvanbiezenishetgebruiktenbehoeve
van waterzuivering. Vooral bij seizoens- en piekgebonden afvoer
kaneenbiezenveldeenbijdrageleverenbijdeopvangenzuivering
van afvalwater. Het eerst werd deze wijzevan zuivering gebruikt
bij een kampeerterrein in Oost-Flevoland (KOK, 1974 en DE JONG,
1976).Ookzijnbiezengebruiktindeoverstortvanderioolafvoer
indegemeenteHouten(LAGEVEEN&WAARDENBURG,1985enMOOK,LAGEVEEN
&WAARDENBURG,1986).Mogelijkhedenzijnervoortoekomstigetoepassingen als het gebruik van biezen in waterzuiveringsmoerassen
("macro-helofytenfilters";DUEL&SARIS, 1986).
In relatie tot dewaterzuiverendewerkingvanbiezenvelden kunnen
enkeleeigenschappenvanbiezenwordengenoemd.Indeeersteplaats
vindtineenbiezenvegetatiedempingplaatsvanstromingengolfslag,
waardoor eendeelvanhet zwevend stof inhetwaterkanbezinken.
Ditparticulairmateriaal,metdeeraangebondennutriënten,komt
in de bodem terecht en wordt deels opgenomen in de plantaardige
biomassa.Doormiddelvanhetperiodiekafvoerenvandezeplantenmassawordendezenutriëntenuithetwaterverwijderd. Eentweede
aspektisdatbiezenstengelsenrhizomendehechtingsplaatsvormen
voorallerleimicro-organismen.Bakteriëlezuiveringvanafvalwater
met biezenwordtondermeergenoemddoorKORIDON (1971)enSEIDEL
(1966, 1975).
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Ookinmilieuvriendelijkeoeverbeschermingenzijnermogelijkheden
voorhettoepassenvanbiezen,vanwegehunuitgebreidewortelstelsels
ensterke,langestengels(HAGEMEYER&SESSINK,1982enVANACHT&
SESSINK,1982).Alsdegeschiktekonditiesvoordegroeivanplanten
inhetoevermilieu aanwezig zijn,kunnendezeeenrolspelenbij
de golfdemping en bescherming tegen erosie.Mattenbies,diekan
groeien op waterdieptes waar geen andere émergente soorten het
uithouden,isdoorzijnflexibele,stevigestengelnietzeervatbaar
voorwaterstromingen, zijhet inminderematedanbijv.rieten
zeebies.Eenriet-ofbiezenkraagkaneengrootdeelvandegolfenergiedempen(VANACHT&SESSINK,1982).Bovendienisdebodembeschermendewerkingvanbiezengelegeninhetfeitdatzeeendichte
wortelmatvormen,diedeoeveralshetwarebijeenhoudt.Detoepassingsmogelijkhedenvoorplantenlangsdeoeversvanmeerofminder
druk gebruikte wateren zijn in sterke mate afhankelijk van de
golfintensiteit,stroomsterkte,expositie,profielvan deoever,
hetsubstraatendebeïnvloedingdoormerendeschepen,sportvisserij
enanderrekreatiefgebruikvandeoeverenhetgevoerdeoeverbeheer
(maaien,bégrazing).
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(a)drooggewicht (rondjes)enzetmeelgehalte(driehoekjes)van
oude (open)enjonge (gesloten)rhizomenvanScirpuslacustris
gedurendeeenjaar;(b)aktiviteitvanzetmeelafbrekendeenzymen
inouderhizomenvanS.lacustrisgedurendeeenjaar;(c)gehalte
aanvrijesuikers(rondjes=glucose,vierkantjes=fructose)
inouderhizomenvanS.lacustrisgedurendeeenjaar.
(AfbeeldingenuitSTEINMANN&BRÄNDLE,1984).
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Toenamevanhetaantalvegetatieveuitlopers indeloopdertijd
vanScirpusmaritimusvar.paludosusinverschillendewaterdieptes:+ 10cm=bodemoppervlak 10cmbovenwateroppervlak,
- 50cm=bodemoppervlak 50cmonderwateroppervlak,b=toenamesnelheidvanhetaantaluitlopers (uitlopers/wortelknol perdag);
Sb= standard errorvanderegressiekoëfficiënt.
(Uit:LIEFFERS &SHAY,1982).
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RelatietussendiversegroeiparametersvanScirpusmaritimusvar.
paludosusendewaterdiepte.(a)gem.hoogtevanbloeiendestengels; (b*)gem.-datumwaaropdeeerstebloemknopverschijnt;(c)
gem.biomassadergeplantewortelknol;(d)gem.biomassavande
bloeiwijze(I)engem.ondergrondsebiomassaperstengel(B).
(Uit: LIEFFERS&SHAY,1981).
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