
03. De floravan het
Westelijk V|vergebied
van Boknjk en Hetwik

Robert sEptEÀ/

Halveweg 45

B-35oo Hasse/t

Foto's' Marc FouRrER

Drijvende waterweegbree. (Foto Yves Adams, vrlon)



Het Provinciaal Domein Bokrijk is niet alleen de
toeristenmagneet waarvoor het Limburgs dorpje
bekend staat: de vijvers van het Westelijk Vijvergebied
hebben ook altijd natuurliefhebbers aangetrokken. Zo
bezochten begin vorige eeuw verschillende botanisten
de vijvers om de plantenrijkdom te inventariseren. De
gegevens die hun onderzoek opleverde, geven ons een
goed beeld van de toenmalige toestand en de evolutie
in het gebied. Uit heel wat floristische inventarisaties
van de voorbije jaren blijkt dat Bokrijk en Het Wik een
even rijke flora hadden als de overige nabijgelegen
'plantenrijke' vijvergebieden zoals de Platweijers, de
Maten, de Borggraevevijvers en het Lang Water.

Werkrvijze
De gebruikte gegevens komen van de Limburgse Ptantenwerkgroep en

van de Floradatabank. Deze laatste bevat een verzametingvan plan-

tenlijsten van a[[e mogetijke personenr verenigingen en van informa-

tie uit de literatuur en bestaand herbariummateriaal. Zo was het mo-

getijk om voor het Westetijk Vijvergebied van Bokrijk een lijst samen te

ste[len met gegevens uit de periode r86r tot 1958. Van Het Wik zijn en-

kel gegeve n s vanaf r95r besch i kbaar e n ze zi)n zeer onvolled ig. Van d e

twee vijvergebieden van Bokrijk was het weI mogelijk een vergelijkbare

plantenlijst op te ste[[en van rg8o en 2oo8.

Resultaten
Omdat het om een groot aantal plantensoorten gaat (3so voor het

Westetijk Vijvergebied en 2Tsvoor Het Wik), worden de soorten voor

de bespreking gerangschikt in socio-ecologische groepen, gebaseerd

op p[antengemeenschappen (Stieperaere et al., r98z)(Tabet r).

In Tabel r worden enkeI die plantensoorten weerhouden die relevant

zijn voor het onderzoek. Planten van wegen, akkers, weilanden en

langs spoorwegen worden niet besproken. Hun aantatwordtwelver-
metd bij 'andere'.

TabeI r. Aantal soorten per socio-ecologische groep

Tabel z geeft het voorkomen van de planten van voedselarme waters

in de verschi[[ende periodes weer. Het gaat om de soorten van de eer-

ste rij van Tabel r. Andere soorten, die niet tot deze ecologische groep

behoren maar die ook niet meer waargenomen zijn na t98o, worden be-

sproken in de atinea'periode van r98o-zoo8'.

Periode van 1861-1958
Van het Westelijk Vijvergebied zijn gegevens bekend uit oude lijsten en

herbaria. De oudste opgave van het herbarium dateert van 186r. Op to-
pografische kaarten van de negentiende en van de eerste helft van de

twintigste eeuw is te zien dat het landschap uit vijvers en bossen be-

stond, maar er kwam ook nog veel heide voor. Het centrale deel be-

stond uit akkers en weilanden. Later werd dit deel omgevormd tot het

openluchtmuseum en het arboretum. De voornaamste floragegevens

van deze periode betreffen bijna enkel zeldzame planten. De in TabeI

r opgenomen cijfers zijn bovendien nog onvolledig. Van de z6 ken-

soorten van voedselarme waters en droogvallende vijvers ziln er na

1958 r5 planten niet meer waargenomen in Bokrijk. In Het Wik zijn dat

er rz (ïabeIz). Van Het Wik is echter niet bekend of de planten er ooit
gestaan hebben omdat zulke gegevens ontbreken.

Aan de hand van oude lijsten stelt men vast dat de laatste jaren vooral

de soorten van voedselarme waters niet meer zijn waargenomen.

Voorbee[den hiervan zijn Isoëtes (laatste melding 1947), Priemkruid

(rss+), Dwergvtas (rss+), K[ein blaasjeskruid, Dwergbloem (rssz), Wa-

terlobelia (rS+e), Witte waterranonket (rBB7), Draadgentiaan (r9sz),

Bruin cypergras, Wijdbloeiende rus (19+6), Grondster, Dwergzegge

(rs:+), Borstelbies, Bteekgele droogbloem... In de matig voedselrijke

waters werden onder meer Schi[dereprijs, Ktein gtidkruid, Pijtkruid,

5langenwortel en Grote boterbloem niet meer genoteerd. Hetzelfde

geldt voor soorten van natte heide: Lavendelhei, Ronde zonnedauw,

Veenpluis, Heidekartelblad, Witte en Bruine snavelbies, K[eine veen-

bes...

Ook bepaalde planten van drogere gronden op dijken en graslanden

zijn ook niet meer aangetroffen: Rozenkransje (r9o7), Dwergviltkruid,

Bokrijk

(= Het Wik +

westelijke vijvers)

r86r-r958

Westelijk

Vijvergebied

r98o

Westelijk

Vijvergebied

2oo8

Het Wik

rg8o

Het Wik

2oo8

Voedselarm water 26 r6 r6 'r8 22

Matig voedseIrijk water r3 42 41 41 35

VoedseIrijk water 3r 37 r6 23

Vochtige grond 19 20 12 'll

Heide en veen r8 23 r9 2t 14

6Droog grasland r8 20 zt 12

StruweeI 25 29 r8 12

Bos 9 5r 52 5r 3r

S ubtotaaI 225 234 20r 'r6o

Andere 9o 99 aa JJ

Totaal 3r5 333
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Tabel z. Soorten van voedselarme waters die na r98o in Bokrijk zijn aangetroffen.

Bokrijk Westelijk

(= Het Wik + Vijvergebied

westelijke vijvers) r98o

r86r-r958

Westelijk

Vijvergebied

2oo8

Het Wik

rgSo

Het Wik

2oo8

Nederlandse naam Latijnse naam 5432

Vlottende bies ïsoLepis J|uitans X X X X X

K[ein blaasjeskruid Utricularia minor X X

Klein bronkruid Montia minor X

B[eekgele droogb[oem GnaphaLium LuteoaLbum X X X

Moerasd roogbIoem GnaphaLium tnosum X X X X

K[eine duizendknoop Persicaria minor X X X

Drijvende ege[skop um X

Du izend knoopfontei n kru id P otamo geto n p oLy go nifoli us X X X X X

Sch ijngenadekru id Lindernia dubia X

Gesteeld gIaskroos ELatine hexandra X X X X X

K[ein glaskroos Etatine hyd.ropiper X X

Grondster ILIeceb r um v erti ci ILat um X X

Liggend hertshooi Hypericum humfusum X X X

Moerashertshooi Hypericum elodes X X X

Ondergedoken moerasscherm Apiuminundatum X

Moerasweegbree B aldeLli a r anunculo i d es X X X X

Oeverkruid LittorelLa unifLora X X X

KnoIrus luncus buLbosus X X X X

Rode schijnspurrie SperguLaria rubra X X X X

K[ein sterrenkroos CaLlitriche paLustris X X X

P i[vare n Pi\ularia globuLifera X X X X X

Eivormige waterbies Eleocharis ovata X X X X X

NaaIdwaterbies ELeocharis acicularis x X X X

Veelstengelige waterbies EIeo cha ri s m uLti cauLi s X X X

Waterpostelein Lythrum portuLa X X X X X

Drijvende waterweegbree Luronium natans X X

Ronde zonnedauw.

tB I LIKoNAJaarboek zoo8 - NorB



Grasklokje, Witde tijm (rs+s), Kteln tasjeskruid en Overblijvende hard-

btoem (r495),

Periode anno 1980 en 2oo8
In het Westelijk Vijvergebied stellen we (Tabet r) in eerste instantie vast

dat het aantal planten van de ecologische groepen in die twee perio-

den hetzelfde zijn. Toch zijn er in zoo8 veeI meer kensoorten van voed-

selrijke biotopen terug te vinden, bijvoorbeeld in voedselrijk water,

vochtige grond, natte ruigte en struweel. Erwerden in r98o 4 heide-

soorten meer waargenomen (Ronde zonnedauw, Veenpluis, Liggend

walstro, Struikhei) dan in zoo8. De Kisseweyerstond rond r98o en nog

lang daarna vol met de gele bloemen van de Watergentiaan, een soort
die de laatste jaren niet meer bloeit en zeer beperkt vegetatief voor-

komt. Ook het Oeverkruid dat tatrijk aanwezig was in een droogval-

[ende vijver (de Grote Beemd) is a[jaren niet meer aangetroffen.

Het Wik kende een terugval met 4o soorten (van zor naar 16o), groten-

deels veroorzaakt door een afname van struwee[- en bosplanten (26).

Dit heeft a[es te maken met het beheer, veel bomen werden gekapt om

het open vijverlandschap van weleer te herstellen in functie van riet-

en moerasvogels. Daarnaast werd ook veel gemaaid en geplagd om de

heidevegaties te herste[[en, Op de geptagde plaatsen is er veeI Ronde

zonnedauw en Moeraswolfsklauw bijgekomen.

Soorten van de natte en droge heide, zoals bijvoorbeeld Kruipbrem, Ge-

wone vleugeltjesb[oem of Lavendelhei werden niet meer gezien. An-

derzijds zijn er nieuwe vondsten van Veenpluis, Ronde zonnedauw,

Bleekgele droogbloem en Klein btaasjeskruid en constateert men een

toename van de Drijvende egelskop, de Drijvende waterweegbree

(een Europees beschermde soort) en een uítbreidingvan de heideop-

pervlakten ten gevolge van het gevoerde beheer. In zoo8 werden vo[-

gende zeer zeldzame soorten waargenomen: Eivormige waterbies,

Naaldwaterbies, Rode bosbes, Klein en Loos b[aasjeskruid.

Besluit
A[s we de planten lijsten van het Westelijk Vijvergebied van Bokrijk ver-

getijken, btijkt dat zo'n vijftigtal (betangrilke) plantensoorten er niet

meervoorkomen. Het zijn zowat a[emaalsoorten die op een Rode Lijst

staan en houden van (zeer) voedselarme milieus. Omdat de vijvers con-

stant water bevatten en oevers ofvijverbodems zelden of nooit droog-

va[[en is het niet duidetijk of de planten effectief verdwenen zijn. Het

is immers mogelijk dat er toch nog een zaadbankvan belangrijke soor-

ten aanwezig is.

In Het Wik is er een toename van zeldzame ptantensoorten eigen aan

een voedselarm milieu. Toch werden bepaalde zeer zeldzame tot ze[d-

zame soorten die men voor verdwenen hietd, (nog) niet opnieuw aan-

getroffen. Het gaat over planten van voedselarme waters die in de na-

bijgetegen reservaten (Maten, Teut, Platweyers) wel nog aanwezig

zijn, zoals Isoëtes, Waterlobelia, Witte waterranonke[...

Door het aangepast beheer in Het Wik zijn een aantal typische soor-

ten van voedse[arme wateren teruggekomen. Het Westetijke Vijverge-

bied van Bokrijk heeft, mits een aangepast beheer, minstens even

grote mogelijkheden. Herstel van dergelijke schitterende vijvers is

van groot belangvoor het behoud van dezezeldzame soorten en ha-

bitats.

Aanbeveling
Om een gewenst beheer uit te voeren is kennis van de vegetaties
noodzakelijk. Door een vijver droog te [eggen kan men aan vegetatief
onderzoek doen. De duur van de droogleggíng moet t,z of meerdere ja-

ren duren. Tijdetijk kan men ook een plas-dras creëren (watertafel

van ongeveer o-5o cm) om verlanding door struiken te verhinderen. Ge-

zien het groot aantal vijvers zouden ze beurtelíngs droog moeten

staan om de vegetaties te laten ontwikkelen en bestuderen.
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