
19-6-2018

1

Planten en Poelen
Een presentatie over flora in en om water door Kim Lotterman

Stukje Historie
- Al het leven op aarde bestaat bij gratie van water
- de meeste dieren zijn nakomertjes
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- Paardenstaarten: 375 miljoen jaar geleden
- Waterleliefamilie: 130 Miljoen jaar geleden
- Waterwaaierfamilie: 115 Miljoen jaar geleden

Stukje Historie

Conclusie: Water is van oudsher een belangrijk biotoop voor planten!
Functies van water voor planten:
- Essentieel voor bevruchting (algen, paardenstaarten, varens)
- Nodig bij de fotosynthese
- Geeft stevigheid aan plantencellen
- Vector voor verplaatsen van zaad
- Voorkomt uitdroging
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Waterplanten in Nederland
- 1468 inheemse en ingeburgerde hogere plantensoorten
- Hiervan 95 ‘Hydrofyten’ & 111 ‘Helofyten’ (= 14% van het totaal)

- Hydrofyt: ‘Planten die hun levenscyclus kunnen voltooien 
wanneer alle plantendelen ondergedoken zijn (submers) of 
door water gedragen worden (emers)’.

- Helofyt: ‘Planten die in de bodem wortelen en waarvan de 
onderste delen ondergedoken zijn, maar de bladeren en 
bloemen boven water uitsteken’

Gelukkig kan het korter: Hydrofyt = Waterplant, Helofyt = Moerasplant

Groeivormen

Waterplanten kunnen ook naar ‘groeivorm’ ingedeeld worden. 
Enkele voorbeelden:

Nymphaeiden: 
wortelende 
waterplanten met 
drijfbladeren

Isoetiden: 
wortelende 
waterplanten met 
lijnvormige 
bladeren in een 
rozet
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Magnopotamiden:
Ondergedoken 
grote waterplanten 
met ongedeelde, 
brede bladeren

Ceratophylliden:
Zwevende 
waterplanten met 
blad gedeeld in 
fijne slippen

Lemniden:
Kleine in het water 
zwevende waterplanten 
waarbij de bovenzijde aan 
de lucht is aangepast

Planten in poelen op naam brengen

http://www.flora.naturkundemuseum-
bw.de/BestimmungMakrophyten.pdf
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Flora van poelen
Drijvende waterplanten: Kroos
- 5 soorten inheems
- 5 soorten ingeburgerd

- Veelwortellig kroos (grootste schijfjes)
- Klein kroos (lichtgroene schijfjes)
- Dwergkroos (kleinste fletsgroene
sschijfjes)

Nog meer kroos, naast 
Veelwortellig kroos ook 2 
nieuwkomers:
- Knopkroos (rood aangelopen 

schijfjes die op Klein kroos lijkt)
- Colombiaanse wolffia (hele 

kleine groene bolletjes
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En nog meer kroos: Puntkroos

Alles wat je wil weten over kroos is te vinden op:
https://wimvdven.home.xs4all.nl/Lemna_Nieuw/index.htm

Kroosachtige buitenbeentjes:
- Kroosvaren

- Kroosmos
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Flora van poelen
Drijvende waterplanten: Waterlelies c.s.
- 2 inheemse soorten met grote drijfbladeren
- 2 inheemse soorten met kleine drijfbladeren
- 1 exoot (met grote drijfbladeren)

Gele plomp
Langwerpig blad

Witte waterlelie
Rond blad

Watergentiaan
Klein rond blad, 
mooie gele bloem

Roze (tuin) waterlelie
Blad steekt deels boven water uit
Weggeworpen vijverplanten!
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Kikkerbeet
Klein rond glanzend blad, witte 
bloem met 3 kroonblaadjes

Gele plomp
Blad van 
onderen (foto: 
blikonderwater.
nl)
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Flora van poelen
Enkele veelvoorkomende ondergedoken waterplanten

Smalle waterpest
Smalle, vaak gekrulde blaadjes, vormt 
massavegetaties

Grof hoornblad
Regelmatig vertakte, lijnvormige bladeren met tandjes
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Aarvederkruid
Bladen in een krans met fijne slippen

Waterviolier
Bladen in een krans met brede 
slippen en mooie bloemen.

Flora van poelen
Ondergedoken waterplanten: Fonteinkruiden
In Nederland 19 soorten, groot aantal zeldzaam, indiceren vaak een 
betere waterkwaliteit.

2 hoofdgroepen
Breedbladige fonteinkruiden Smalbladige fonteinkruiden
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Breedbladige fonteinkruiden

Drijvend fonteinkruid
leerachtige drijvende 
bladeren

Glanzig fonteinkruid
Grote, slappe, ondergedoken bladeren

Smalbladige fonteinkruiden

Schede fonteinkruid
Zeer smalle bladeren, waaieren vaak uit aan 
het wateroppervlak

Tenger fonteinkruid
Smalle bladeren, meestal ondergedoken
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Doorgroeid
fonteinkruid
(foto: 
blikonderwater.
nl)

Schede
fonteinkruid
(foto: 
blikonderwater.
nl)
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Flora van poelen
Enkele andere opvallende waterplanten: waterranonkels

Stijve waterranonkel Fijne waterranonkel

Krabbenscheer

Groot blaasjeskruid
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Groot 
blaasjeskruid
(foto: 
blikonderwater.
nl)

Blaasjeskruiden zijn vleesetende planten.

Mechanisme uitgelegd (Duits) 
https://www.youtube.com/watch?v=OzEUYeOkdFk

Slow Motion filmpje: https://nl.wikipedia.org/wiki/Blaasjeskruid
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Flora van poelen
Flora op de oevers: veelvoorkomende ‘grasachtige’ verlanders

Riet

Lisdodde

Grote egelskop



19-6-2018

16

Flora van poelen
Flora op de oevers: veel voorkomende 
moerasplanten

Grote kattenstaart
Grote 
wederik

Watermunt Wolfspoot
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Moerasandoorn Blauw glidkruid

Gele lis Kalmoes
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Moerasvergeet-mij-nietje Smeerwortel

Koninginnekruid Harig wilgeroosje
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Watertorkruid
Kleine watereppe

Flora van poelen: Overige flora (Algen, mossen etc.)

Draadalg
Blauwalg

Waternetje

Kranswier

Bronmos

Watervorkje
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Flora van poelen: Exoten…..
- Net als bij amfibieën zijn verwilderde exotische waterplanten een 

groot probleem.
- Regel van 10: 

- 10% van de geïntroduceerde soorten ontsnapt
- 10% van de ontsnapte soorten vestigt zich permanent
- 10% van de gevestigde soorten wordt een plaag

- 21 soorten in de Veldgids invasie waterplanten

Flora van poelen: Exoten…..
EU-exotenverordening: 

Handel verboden, 
bestrijding gewenst!
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Watercrassula

Grote waternavel
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Waterteunisbloem

Parelvederkruid
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Moeraslantaarn

Welke volgt?



19-6-2018

24

Een gezonde poel 
heeft een 
gevarieerde water-
en oevervegetatie.

Variatie zorgt voor 
een gezond systeem 
waarin ook veel 
faunasoorten een 
plek vinden

Dank voor uw aandacht!!!!

En dank voor het gebruik van foto´s aan: Matthijs de Vos 
(blikonderwater.nl), Erik Slootweg, Wim van de Ven, Peter 
Meininger, Gert Jan Versteeg, Jan Haverkamp, Edwin de Weerd, 
Gertjan van Noord, Kjell Nilsen, Erik van Dijk, Kees Janmaat, Ton 
van Wijk, Ronald Ykema, Frank van Gessele, Erik-Jan Beenackers, 
Geert van Poelgeest, Sandra Blom, Maria van Antwerpen, Henk 
van der Sluis, J. Dolstra, Ruud Beringen.


