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VOORWOORD

De bestudering van vegetaties, waarbij rekening gehoudendienttewordenmethetaantalindividuenvan
de samenstellende plantesoorten, vereist dat men hen
ook in niet-bloeiende toestand kan herkennen. Van
verscheidene soorten is de bloeiduur immers meer of
minder kort, terwijl vroeg- en laatbloeiende soorten
vaaknaastelkaarwordenaangetroffen. Bovendienkan
deverhoudingtussenhetaantalspruiten,datwelofniet
bloeit,voordeverschillendesoortenenhun ondervormenzeer uiteenlopen.
Thans ligt de uitgave „Vegetatieve herkenning der
voornaamste water- en oeverplanten" voor U. De
naamvandeschrijverstaaterborgvoor,datdit boekje
de toets der kritiek met succeszal kunnen doorstaan.
Reeds eerder verzorgde hij eenJboekje „Vegetatieve
herkenning van onze akkeronkruiden" en, samenmet
ondergetekende, enkele drukken van „Vegetatieve
herkenningvanonze graslandplanten".
Iktwijfel ernietaandatditboekje, overeenkomstigde
verwachtingen van de schrijver en deuitgever, in heel
verschillendekringengoed ontvangenzalworden. Het
zal welkom zijn voor hen, die ter beteugeling van de
vaak hinderlijke plantengroei in en langs waterlopen
steedsmeergaanwerken metchemischemiddelen,die
moeten worden gekozen entoegepast in overeenstemming met de aard van de begroeiing. Het zal ook de
aandacht trekkenvandetalrijke natuurliefhebbers die
ooghebben voor dezebelangwekkende envaak fraaie
vegetaties. Daarenboven heeft ook de schare van
aquariumhouders belangbij dezeuitgave ter willevan
hun geliefd gedierte.

Daar de schrijver er van overtuigd is, dat de inhoud
nogvoorverbeteringvatbaaris,houdthijzichvooropen aanmerkingen aanbevolen.
Wageningen, april1963.
Het Hoofdvan deAfdeling Vegetatiekimde
van hetInstituutvoor Biologisch en Scheikundig Onderzoekvan Landbouwgewassen
(I.B.S.) te Wageningen,
prof.dr. D. M. DEVRIES.
VOORWOORD BIJ DE 2E DRUK

Sindshetverschijnen van ditboekje iser veelgesproken en geschreven over de waterlopen in Nederland.
Inderdaad komen erwateren voorwaarin devegetatie
door vervuiling vrijwel is verdwenen of op zijn minst
zeer eenzijdig is geworden.
Uit de vraag die er naar dit boekje bestaat, kunnen
webesluiten, dat er een voortdurende behoefte isom
de water- en oeverplanten van watergangen op naam
te brengen.
Bij het gebruik van de Ie druk van dit boekje is gebleken, dat met een onveranderde 2e druk volstaan
kan worden. We hopen dat deze druk evenzeer zijn
nut zal bewijzen.
Wageningen, mei 1972
Het Hoofd van de Afdeling
Vegetatiekundig Onderzoek
van het I.B.S.
Ir. Th. A. de Boer

VEGETATIEVE HERKENNING DER
VOORNAAMSTE WATER- EN OEVERPLANTEN
Nu de mechanische reiniging van waterlopen steeds
meerplaatsmaaktvoorhetgebruikvanonkruidbestrijdingsmiddelen, kanhet nuttig zijn omreedsinhetvegetatieve stadium ingelicht te zijn omtrent de soort
planten,waarmeementemaken heeft.
Noch dewaterplanten,nochdeoeverplantenzijnechter
alsgroepscherpgedefinieerd;deeerstekunnenbijnaalle
ookopdrooggevallen gronden groeien,zij het dat hun
morfologische kenmerken zich dan veelalwijzigen,de
tweedekunnenzichookinwatervaakgoedhandhaven.
Eenstriktescheidingisdusnietmogelijkenvoorpraktisch werk ook niet nodig; als maatstaf geldt of een
soortinstaatishetwatertransportinmeerdereofmindere mate te belemmeren. Naar deze maatstaf beoordeeldzouhetaantalsoortennogweluitgebreidkunnen
worden, doch met de ruim 70 opgenomen soorten is
vrijwel de gehele normale begroeiing der waterlopen
onderdeloepgenomen;demogelijkheid,dateenoverigens zeldzame, niet opgenomen soort plaatselijk belangrijk is, blijft echter aanwezig.
Hetbleekintussen,daterindepraktijkbehoefte isaan
eenkortetabelvaneenkleinaantalalgemene,dochvrij
lastigtebepalen soorten. Menvindt dezetabel opblz.
26en27.Bijelkesoortisverwezennaar degrotetabel
en defiguren,waarmee men de gevonden naam dient
te controleren.
Dewieren zijn niet opgenomen. Hun plaatsing ineen
tabel als deze zou zeker verantwoord zijn, ware het
niet dat hun determinatie een specialistische scholing
enhetgebruik vaneenmicroscoopvereist.

GROEPEN

la. Kleineplanten,bestaandeuittot3 cmlange,vertakte stengeltjes metdikke, schubvormige blaadjes ofbestaande uit tot ± lcm lange, afgeplatte
schijfjes: Groep1, bh. 8.
b. Planten, dieinbehoorlijk ontwikkelde staat groterzijnenwaaraanstengelof(en)bladerenzijnte
onderscheiden
..
.. 2
2a. Er is alleen een stengel aanwezig, waarvan het
basalegedeeltemanchetvormigebladschedenkan
dragenoferiseenstengel,dieinledenuiteenkan
worden getrokken en welke leden spits getande
toppenhebben: Groep 2,bh. 10.
b. Eriseenstengelmetbladerenoferzijnalleenbladerenaanwezig;dezebladerenkunnengaafofingesnedenzijnofindraadvormigeslippenzijnverdeeld
..
..
..
..
.. 3
3a. Debladerenzijnaanwezigindevormvanlijn-of
draadvormigeslippen(lengte10ofmeermalende
breedte): Groep 3, bh. 11.
b. De bladeren zijn gaaf, ingesneden of fijn verdeeld,maarinhetlaatstegevalnietinzeersmalle
slippen
..
.. 4
4a. De bladeren zijn, voor het ongewapende oog,
gaaf vanrand: Groep 4,bh. 14.
Ineenenkelgevalisdebladrandgekroesd,d.w.z.open
neer gegolfd. Ook het pijlvormige blad is onder deze
groepopgenomen.
6

Debladerenhebbeneenmeer ofminder diepingesnedenrand ofwelzezijnsamengesteld: Groep
5,bh. 22.
Dit samengestelde blad bestaat uiteenaantal nagenoeg
paarsgewijs geplaatste blaadjes, die zelf ook weer diep
ingesnedenofsamengesteldkunnenzijn.Erbevindtzich
eenmeestal wat groter eindblaadje aan detop.Eenliggende stengel met paarsgewijs geplaatste bladeren onderscheidtzichvanhetsamengesteldeblad door hetbezit van een eindknop; dit zijn jonge, niet uitgegroeide,
bladerenaandetop.

GROEP 1

Kleine planten met dikke, schubvormige blaadjes of
bestaande uit afgeplatte schijfjes.
la. Plantjes van 1—3 cm met dikke schubvormige
blaadjes, die elkaar dakpansgewijs bedekken 2
b. Plantjes, elk bestaande uit een rond tot langwerpig,tot ± 1 cmlangafgeplat schijfje
..
.. 3
2a. Bladslippen (elk blad is in tweeën gedeeld) ±
2 mm lang met duidelijke, ongekleurde rand:
Azolla filiculoides Lamk., Grote kroosvaren
(fig. 1).
b. Bladslippen niet meer dan 1Vi mm lang, zonder
of met een smal ongekleurd randje: Azolla caroliniana Willd., Kleine kroosvaren.
De v4zo/fo-soorten vormen soms een dikke, op zonnige
plaatsen vaak bruinrode laag op het water. De soorten
zijn inhetwestenalgemener daninderestvan het land
enschijnen watophunretour tezijn.

3a. De plantjes zijn merendeels ondergedoken en onregelmatig langwerpig van vorm: Lemna trisulca
L.,Puntkroos (fig. 2).
b. Deplantjes drijvenenzijn rond ofeivormig

.. 4

Aa. Elk plantje (schijfje) heeft meer dan 1 worteltje:
Spirodela polyrhiza Schleiden, Veelwortelig kroos
(fig. 3).
b. Elk plantje heeft slechts 1worteltje of is wortelloos

5

5a. Zeer kleinplantje (tot ± 1 mm),watbolvormig,
zonder wortels:Wolffia arrhizaWimm.,Wortelloos kroos.
b. Plantjestot3mm,elkmet1 worteltje
6a. Deplantjes zijn ookvanonderennagenoegvlak:
LemnaminorL.,Kleinkroos(fig.4).
b. De plantjes zijn van onderen duidelijk gewelfd:
LemnagibbaL., Buitkroos.

GROEP 2

Planten, dieslechtsuit stengelachtige organen bestaan
zonder eigenlijke bladeren, doch eventueel met nauw
omhullende bladscheden in het basale gedeelte.
la. Destengelkaninledenuiteenworden getrokken
enheeft eengrotecentraleholte:jongestengel—
nogzonder zijtakken —vanEquisetum fluviatile
L., Holpijp (fig. 5).
b. Destengelbestaatnietuit leden en draagt onderaan manchetvormigebladscheden
2a. De centrale holte heeft verticale kanalen, waarin op enkele millimeters onderünge afstand
dwarsschotjesvoorkomen (stengel openscheuren)
b. Geen dwarsschotjes; de centrale holte is gevuld
metaaneengeslotenmerg ..
3a. Stengel onderaan meer dan 5 mm dik: Scirpus
lacustrisL.ssp.lacustris,Mattenbies(fig.6).
Deze soort draagt wel degelijk bladeren, die echter gemakkelijk over het hoofd worden gezien, zie Groep 4.

b. Stengel onderaan niet meer dan 5 mm dik:
EleocharispalustrisR. et Sch., Waterbies (fig.7).
Deze soort is enkele mm dik en staat stevig rechtop;
enkele keren wordt aangetroffen een ondergedoken
vormvanEleocharisacicularisR.etSch.,Naaldwaterbies,
met tot •£• mm dikke en tot 50cm lange, draadvormige
stengels.

4a. De stengel is zwak glanzend en ongegroefd:
Juncuseffusus L.,Pitrus(fig.8).
b. Destengelisdofengegroefd:JuncasconglomeratesL.,Biezeknoppen (fig.9).
10

GROEP 3

Planten met smalle, draadvormige bladeren of met
bladeren,dieinlijn- ofdraadvormige slippenzijnverdeeld.
la. Delijn- ofdraadvormigebladerenzijn enkelvoudig;zezittengeheelzelfstandig —somsin kransen—aandestengel(fig. 10,47)
2
b. De slippen horen groepsgewijs bij elkaar envormen tezamen een vrijwel samengesteld blad (fig.
12,13,18)
4
2a. De lijnvormige bladeren zitten in kransen van
8—12omdestengel:ondergedokenbladerenvan
HippurisvulgarisL., Lidsteng (fig.47).
b. Debladerenstaannietinkransen
..
.. 3
3a. Debladeren hebben eenbladschede, diemethet
blad van de stengel kan worden losgetrokken,
waarbij een naar boven gericht tongetje wordt
mede losgetrokken, geheel als bij de grassen:
Potamogeton pectinatusL., Kamfonteinkruid (fig.
10).
b. Hetbladbreektaandebasisafbijeenpogingtot
lostrekken; speciaal bij de bovenste bladeren is
eenstengelomvattend tuitje aanwezig,datveelop
eentongetje lijkt, maar nietbijhetblad behoort:
Potamogeton pusillus L., Klein fonteinkruid(fig.
11).
Aa.De bladeren (dus de groepen süppen) zijn tot
meerofminderduidelijkeetagesverenigdenstaan
inelkeetagevrijwelomdestengelingeplant
5
11

b. In elkeetage zijn debladeren niet om destengel
ingeplant of er zijn niet goed etages te onderscheiden ..
..
..
6
5a. De bladslippen zijn 1- of 2-maal gaffelvormig
vertakt en de stijve slippen zijn stekelig getand:
CeratophyllumdemersumL., Gedoomdhoornblad
(fig. 12).
Meerin het kustgebied (enZuid-Limburg)komtvoor:
C.submersnmL., Ongedoorndhoornblad. Hiervan zijn
de bladeren tot 3-maalgegaffeld, de slippen zijnniet
st^jfenslechtsweinigstekelig.

b. Debladerenzijnvedervormiginslippenverdeeld
endeslippenzijnglad.Erzijngewoonlijk4bladeren per etage: Myriophyllum spicatum L.,Aarvederkruid(fig.13).
Minder algemeen is M. verticillatum L., Kransvederkruidmstkransenvan5—6bladeren(fig.14).

6a. Indeokselsderbladslippenbevindenzichhieren
daar rondachtige blaasjes van enkelemillimeters 7
b. Geenblaasjesindeokselsvanbladslippen
.. 8
la. Plant metblekegrondloten, dieevenalsdehoger
geplaatste bruingroene waterloten blaasjes dragen: Utricularia minor L., Klein blaasjeskruid.
b. Plantzonderblekegrondloten:UtriculariavulgarisL., Blaasjeskruid (fig. 15).
8a. Het blad is kamvormig in slippen verdeeld, de
slippenzijnveelalbrederdan 1 mmenlopen(aan
beide zijden van de hoofdnerf) onderling nagenoeg evenwijdig: Hottonia palustris L., Waterviolier(fig.16).
b. Hetbladismeergaffelvormig verdeeldendeslippenzijnsmallerdan 1mm
9
12

9a. Debladslippen zijn wat gekromd en blijven ook
buiten het water uitstaan; er zijn geen — heel
anders gevormde —drijvende bladeren:Ranunculus circinatus Sibth., Stijvewaterranonkel (fig.
17).
b. Debladslippen zijnvrijwelrechtenvallensamen
als deplant uit het water wordt gehaald; in een
goed ontwikkeld stadium zijn er drijvende bladerenvangeheelanderevorm:Ranunculus aquatilis L., Gewone waterranonkel(fig. 18).

13

GROEP 4

Planten met gave bladeren.
la. De bladschijf is meer dan 10-maal zo lang als
breed, althans in een goed ontwikkeld stadium 2
b. De bladschijf is minder dan 10-maal zo lang als
breed
..
..
..
.. 25
2a. Het blad isbuisvormig gesloten en heeft op enkele cm's onderlinge afstand goed voelbare tussenschotjes: Juncus articulatus L., Waterrus (fig.19).
b. Het bladisanders ..

..

3

3a. De bladschijf gaat aan de basis over in een, soms
verbrede, bladschede; deze laatste omvat eventueel hetjongere blad. De bladschijf kan met de
bladschede als één geheel van hetjongere blad of
vandestengelwordenlosgetrokken
..
.. 4
b. De bladschijf gaat niet in een bladschede over
(indien dit wel het geval is en kan deze niet met
het blad van de stengelworden losgetrokken, zie:
Potamogeton pusillus, Groep 3, 3b, bh. 11). Het
jongere blad is in de zijrand van het oudere geschoven en in dat geval zijn de bladschijven met
de smalle kant naar elkaar gekeerd of wel het
bladis—zonderbladschede—directaandestengelbevestigd
4a. Het binnenvlies van de bladschede loopt op de
grens van bladschede en bladschijf uit in een vrij
uitstekend gedeelte,dat naar debladtopisgericht
en varieert van een uiterst kort zoompje van ±
14

22

i/j mm (fig. 6) tot een zeer duidelijk tongetje van
± 1 cm(fig. 26).Somsisdie grens bezet door een
dichterijhaartjes (fig.28)
11
b. Op degrens van bladschede en bladschijf bevindt
zich geen vrij uitstekend, naar de bladtop gericht, zoompje of tongetje en ook geen krans haren(fig.20,21,22)
5
Sa. De ene zijde van het blad is vlak, de andere wat
bol of wel beide zijden zijn vlak, een en ander te
beoordeleninhetbasalederdegedeelte ..
.. 6
b. De ene (boven-) zijde van het blad is vlak of wat
ingezonken, de andere (onder-)zijde vrij sterk tot
sterk gekield, waardoor het blad gootvormig of
nagenoegdriehoekigwordt opdoorsnede
.. 8
6a. Debladerenzijn ondergedoken, doorschijnend en
voorzien van een fijne dwarsnervatuur, de luchtbladerenzijnpijlvormig enalsovergangtreft men
langwerpige tot lancetvormige bladeren aan:
ondergedoken bladeren van Sagittaria sagittifoKaL.,PpTi«7/(fig.20).
b. De bladeren zijn niet ondergedoken en niet doorschijnend ..
..
.. 7
7a. De bladeren zijn blauwgrijs, tot ± 2 c m breed:
Typha latifolia L., Grote lisdodde (fig. 21).
b. De bladeren zijn dofgroen, tot ± 1 cm breed:
Typha angustifolia L., Kleine lisdodde (fig. 22).
8a. De bladschijf isaan de basis over een afstand van
± 3cm tegen de scherpe zijde van de driekantige
hoofdas aangedrukt. Hetbladisglad, gootvormig
en donkergroen. De bladschede is tot bovenaan
15

gesloten en daar nagenoeg recht afgesneden. De
toppen der uitlopers zijn sterk verdikt: Scirpus
maritimus L., Zeebies (Hg. 31).
b. De plant heeft een of meer andere kenmerken 9
9a. De bladtop is stomp; bij voorzichtig dwars doorscheuren van het blad vertonen zich slechts enkelewittedraden
..
..
..
.. 10
b. De bladtop is spits; bij dezelfde manipulatie vertonen zich een groot aantal witte draden: ButomusumbellatusL., Zwanebloem (fig. 23).
10a. De bladschijf istot 8mm breed,ietsslap:Sparganium simplex Huds., Kleine egelskop (fig. 24).
b. De bladschijf is tot 15 mm breed, stevig: Sparganiom erectum L., Grote egelskop (fig. 25).
lia. Stevige ronde spruiten met een doorsnede onderaan van enkele cm's. De bladscheden omvatten
de spruit slechts ten dele en verweren in een wat
ouder stadium gemakkelijk tot vezels. Geen oeverplant, maar verder in het water staand:
Scirpus lacustris L. ssp. lacustris Mattenbies
(fig. 6).
b. De spruiten zijn onderaan niet rond of minder
dan2cmindoorsnede
..
..
.. 12
12a. Ondergedoken plant met stengels van ± 1 mm
dikte en bladeren, die tot iy2 mm breed zijn:
Potamogeton pectinatus L., Kamfonteinkruid
(fig. 10).
b. Oeverplanten met dikkere stengels en meestal
bredere bladeren
..
.13
16

13a. Bladstand 1 / 2 :menmoet eenblad overeenhalve
cirkelomtrek draaien om het de richting van het
vorigetedoeninnemen ..
..
..14
b. BladstandV3:
18
Eenenandertebeoordelenaangoedvegetatiefmateriaal.Aanstengelsb.v.bijRietzijndebladerenvaaknaar
éénkantgedraaid.
14a. Hetjonge blad komt gevouwen te voorschijn—
dedwarsdoorsnedeisV-vormig ..
..
..15
b. Hetjonge blad komt gerold te voorschijn —de
dwarsdoorsnedeiseenspiraal
..16
15a. Het blad is niet stevig, niet breder dan 8 mm,
soms op water drijvend. Het tongetje isteer, wit
enmeestalmeerdan5mmlang:Glyceria fluitans
R. Br., Mannagras (fig. 26).
b. Het blad en de spruiten zijn stevig, doch devolgroeidebladerenmethetbovenstederdedeelomgebogen;bladbreedte tot 2cm.Tongetje accolade-vormig en zonder de spitse middenpunt minder dan 5 mm lang (hoog): Glyceria maxima
Holmb.,Liesgras(fig.27).
16a. Het tongetje bestaat uit een krans korte haren
met enkelelangeertussen: Phragmitescommunis
Trin., Riet(fig.28).
b. Hettongetjeisvliezig
17
17a. In de onderste bladscheden ziet men bij doorzichtduidelijke dwarsverbindingen, diezichdonkeraftekenen. Bladnagenoegvlak,d.w.z.vrijwel
zonder ribben, bladbreedte tot meer dan 7 mm:
PhalarisanmdinaceaL.,Rietgras(fig.29).
17

b. Bijdoorzichtgeendwarsverbindingenindebladscheden.Bladduidelijk geribd,minderdan7 mm
breed: Agrostis stolonifera L., Fiorien (fig. 30).
Somstreft menbijdezesoort drijvendestengelsaan.

18a. Bladeren in het algemeen breder dan 1 cm, dof:
CarexripariaCurt.,Oeverzegge(fig.32).
b. Plant met minder forse bladeren, tot 1 cmbreed 19
19a. De onderste bladscheden tot duidelijke rafels
verwerend ..
.. 20
b. De onderste bladscheden zonder of vrijwel zonder rafels
21
20a. De onderste bladscheden lichtbruin: CarexhudsoniiA.Benn.,Stijvezegge.
b. De onderste bladscheden roodpurper: Carex
acuriformisEhrh., Moeraszegge.
21a. Blad5—10mmbreed, randbij hetindrogen naar
beneden omrollend: Carex acuta L., Scherpe
zegge (fig. 33).
b. Bladsmallerdan5mm,randbijhetindrogennaar
bovenomrollend:CarexnigraReichard, Gewone
zegge(fig.34).
Nog andereCariceskunnenwordenaangetroffen, doch
de bovengenoemde Ssoorten zijn het meest algemeen.

22a. Ondergedoken planten. De bladeren zijn direct
aan de stengel bevestigd en minder dan 1 cm
breed
b. Oeverplanten met bladeren, die breder zijn dan
1cm
18

23
24

23a. De stengel is sterk afgeplat; het blad is niet gegolfd: Potamogeton compressas L., Vlak fonteinkruid.
b. De stengel is wat kantig; het blad is dwars gegolfd: Potamogeton crispus L., Gekruld fonteinkruid (fig. 35).
Debladrandvan dezesoortheeftnormaal zaagtanden;
erkomenechterook nietofnauwelijksgetandevormen
voor.
24a. De bladeren geuren bij doorbreken aromatisch,
vaak zijn ze plaatselijk gerimpeld: Acorus calamusL., Kalmoes (fig. 36).
b. De bladeren geuren niet en zijn gewoonlijk niet
plaatselijk gerimpeld: Iris pseudacorus L., Gele
lis (fig. 37).
25a. Er zijn behalve de middennerf nog één of meer
nerven, die van de bladbasis naar de top lopen,
soms zijn er behalve dezeparallel lopende nerven
nogdwarsnerven
..
..
.. 26
Onder bladbasis wordt verstaan, de plaats waar de
bladsteelisbevestigd.

b. Er zijn slechts dwarsnerven, dievan de middennerfuitgaan. .
..
..
.. 31
26a. Het blad is ongeveer rond, de oudere bladeren
vertonen aan de onderzijde eenfraaie, purperen
netstructuur (loep): Hydrocharis morsus-ranae
L., Kikkerbeet (fig. 38).
b. De bladlengte is 1 y2- of meermaal de breedte 27
27a. Bladeren eivormig ofovaal

..

..28

b. Bladeren naar verhouding langer of pijlvormig 29
19

28a. Eentweetalparallellopendenervenaanweerszijden van de middennerf liggen meer naar debuitenrand van het blad. Oeverplant met bladeren,
die boven het water uitsteken: Alisma plantagoaquatica L., Grotewaterweegbree (fig. 39).
b. De parallelnerven liggen regelmatig in het blad.
Plant met drijvende bladeren: Potamogeton nataas L., Drijvendfonteinkruid(fig. 40).
29a. Het blad is pijlvormig: Sagittaria sagittifolia L.,
Pijlkruid(&g. 20).
b. Het blad is niet pijlvormig, doch langwerpig tot
lijn-lancetvormig

30

30a. Debladrand isbreed gegolfd:PotamogetoncrispasL., Gekruldfonteinkruid(fig.35).
b. Debladrand isniet gegolfd:Potamogetonnatans
L., Drijvendfonteinkruid(fig.40).
Bij deze soort komen ondergedoken bladeren voor met
allerlei lengte-breedte verhouding, soms is alleen de
hoofdnerf aanwezig.

31a. Er is een duidelijke (hoewel soms korte) bladsteelaanwezig
.. 32
b. Erisgeenduidehjke bladsteel aanwezig,alishet
bladmeestalwelversmaldaandebasis ..
.. 36
32a. Hetbladishart-ofniervormig
b. Het blad is langwerpig tot lancetvormig (2y2—
5-maalzolangalsbreed)
33a. Het blad heeft een regelmatig rond doorlopende
top; de bladsteel is rond en vertoont op doorsnede4grotere,meercentraalgelegenkanalenen
20

33
34

eenaantal kleineredaaromheen: Nymphaea alba
L., Wittewaterlelie (lig.41).
b. Hetbladheeft eenwatpuntigtoelopendetop;de
bladsteelisrondachtig driehoekig en gelijkmatig
van kanalen voorzien: Nupharluteum Sm., Gele
plomp(fig.42).
34a. Hetbladismeerdan 12cm (somstot 1 m) lang,
veelal met gekroesde rand: Rumex hydrolapathumHuds., Waterzuring (fig. 43).
b. Het blad is niet meer dan 12 cm lang, niet gekroesd
..
.. 35
35a. De bladvoet is afgerond tot zwak hartvormig;
waterplant met drijvende bladeren: Polygonum
amphibiumL., Veenwortel (fig. 44).
b. Debladvoet isversmald enaflopend;oeverplant
althans met boven water uitstekende bladeren.
Het blad heeft een scherpe smaak: Polygonum
hydropiperL., Waterpeper(fig.45).
Sterkhieropgelijkend isPolygonummiteSchrank,Zachteduizendknoop; dezeheeft echter geen scherpe smaak.

36a. Plant behaard: Myosotis palustris L.,Moerasvergeet-mij-nietje (fig. 46).
b. Plant onbehaard

37

37a. Kransenvanbladerenaaneenrelatiefdikkestengel: Hippurusvulgaris L., Lidsteng (fig. 47).
b. Bladeren paarsgewijs, tegenoverstaand; de rozet
derbovenstebladerenvlakofietsbol:Callitriche
platycarpa Kütz., Sterrekroos (fig.48).
Een aantal andere soorten komt, minder algemeen
voor b.v. C. hamulata Kütz, Haaksterrekroos.Bij deze
soort is de rozet der bovenste bladeren enigszins verdiept.
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GROEP 5

Planten met ingesneden, doch niet in slippen verdeelde
bladeren.
la. Bladrand zeer fijn gezaagd (l°ep); bladeren
groepsgewijs of alleenstaand. Plant geheel ondergedoken ..
..
.. 2
b. Plantofblad metandere kenmerken
..
. . 3
2a. Bladeren gewoonlijk in groepen van 3, doch
somsvan2of4bijeen: Elodeacanadensis Michx.,
Waterpest (fig. 49).
b. Bladeren alleenstaand: Potamogeton crispas L.,
Gekruldfonteinkruid (fig. 35).
3a. Bladeren samengesteld: aan de bladsteel zitten
2 of meer geheel gescheiden delen (blaadjes), op
de top van het blad zit een eindblaadje, dat
somsandersgevormdisdandezijblaadjes
.. 4
b. Bladeren enkelvoudig, ondiep tot diep ingesneden, doch niet in draadvormige slippen verdeeld
(ziegroep3,bh. 11)
..
.. 10
Aa. Het blad bestaat uit een groot aantal smalle slippen,dietot4mmbreedzijn
5
b. Het blad bestaat uit bredere delen, die meestentijdspaarsgewijs aandestengelzitten
.. 8
5a. Deslippenvande laatste orde (verst gaande verdeling) zijn geheel of nagenoeg gaaf (fig. 50, 51) 6
b. De slippen van de laatste orde zijn gezaagd (fig.
52, 53)
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7

6a. De bladsteelen hoofdnerf (diedus ineikaars verlengdeliggen)zijnwijd buisvormig,relatief diken
teer: OenanthefistulosaL., Pijptorkruid (fig. 50).
b. De bladsteel en hoofdnerf zijn normaal van dikte
en stevigheid: Oenanthe aquatica Poir., Watertorkruid(ûg.51).
la. De slippenlopenineen spitsepunt uitenzijn aan
dezijkant gezaagd:CicutavirosaL., Waterscheerling(ûg.52).
b. De slippen lopen met hun brede toppen in zaagranden uit: ondergedoken bladeren van: Sium
latifolium L., Grote watereppe(fig. 53).
8a. Deblaadjes zijn gezaagd
b. De blaadjes zijn golfvormig ingesneden: Nasturtium microphyUum Boenningh., Slanke witte
waterkers (fig. 55).
9a. De bladrand is regelmatig gezaagd; het topblaadje heeft dezelfde vorm als de zijblaadjes:
Siumlatifolium L., Grote watereppe(fig. 53).
b. De bladrand is onregelmatig ingesneden; er zijn
enkele diepe insnijdingen tussen de ondiepe; het
topblaadje is anders gevormd dan de zijblaadjes:
SiumerectumHuds., Kleine watereppe(fig. 54).
Verwarring van deze soorten met Apium nodiflormn
Lag., Ondergedoken moerasscherm, is mogelijk. Deze
laatste soort heeft echter gekartelde bladeren (insnijdingen scherp — uitsteeksels breed en meer afgerond)
en geen afwijkend gevormde ondergedoken bladeren
zoals SiumlatifoliumL.

10a. Het blad isstekelig getand; lange smalle bladeren
in forse rozetten: Srratiotes aloides L., Krabbescheer(fig. 56).
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b. Debladerenzijnanders ..

..

1la. Debladerenstaankruisgewijs,2bij2
b. Debladerenstaanafzonderlijk

..
..

..11
.. 12
13

12a. Deplantiskaalenreukloos:Veronica beccabungaL.,Beekpunge (fig.57).
b. Deplantisbehaard engeurtaromatisch:Mentha
aquaticaL., Watermunt(fig.58).
13a. Debladerendrijven
..
..
..14
b. Oeverplanten met boven het water uitstekende
bladeren
.. 15
Menbeoordeleofhiergeensprakeisvantijdelijk drooggevallen gronden; velewaterplanten kunnen zich daaropgeruimetijd handhaven.

14a. De bladeren zijn zwak boogvormig ingesneden;
geen fijn verdeelde ondergedoken bladeren:
Nymphoides peltata O. Kuntze, Watergentiaan
(fig.59).
b. De bladeren zijn tot 1/3 of verder ingesneden; er
zijn fijn verdeelde ondergedoken bladeren:
Ranunculus aquatilis L., Gewone waterranonkel
(fig. 18).
15a. Deinsnijdingen lopentot ofoverhetmiddenvan
hetblad
16
b. De insnijdingen blijven tot het buitenste derde
deelvanhetbladbeperkt
17
16a. Deinsnijdingen verdelenhetblad kamvormig,ze
staan ongeveer loodrecht op de middennerf:
RorippaamphibiaBesser,Gele waterkers(fig.60).
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b. Deinsnijdingen zijn naar de bladvoet gericht en
verdelenhetbladin3grove,weeringesnedendelen: Ranunculus sceleratus L.,Blaartrekkende
boterbloem (fig.61).
17a. Het blad is breed, niervormig met handvormige
nervatuur: Caltha palustris L., Dotterbloem
(fig. 62).
b. Hetbladislangwerpigtotlancetvormigmetveervormige nervatuur: Rorippa amphibia Besser,
Gele waterkers (fig. 60).
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DETERMINATIETABEL VOOR ENKELE ZEEÏ
Ondergedokenplanten
De plant komt ook in
een ouder stadium niet
boven het water uit.
1. Bladeren zeer fijn getand (loep),enkele millimeters breed en in groepen van 3 (2-4) büeenstaand:
Waterpest
Groep S,blz. 22;fig.49.
2. Bladeren 2-maal gegaffeld en verdeeld in
smalle,stijve,stekeliggetandeslippen:
Gedoomdhoornblad
Groep3,blz. 12;fig.12.

Nietondergedokei
Als ionge plant kunnen ze geheel onder wate
stekenzevoorhetgrootstegedeeltebovenwate
Hetiongebladtreedt
terzijde uit het oudere en beide zijn met
de smalle zijde naar
elkaar gekeerd.
3. Na kneuzing riekt
hetblad aromatisch:
Kalmoes
Groep 4, blz. 19;
fig,36.
4. Geenaromatische
geur
Gelelis
Groep4, blz. 19:fig.
37.

Het jonge blad komt oi
ouder; de bladeren zijl
Het volgroeide blad is,
vooralmeernaaronderen,driehoekigop
doorsnede.
5. De bladtop is spits,
de bladbasis geleidelijk
verbreed. Bij voorzichtig doorschéuren van
het blad vertonen zich
een groot aantal witte
draden:
Zwanebloem
Groep4,blz. 16;fig.23.
6. Blad vrij plotseling
in een breed gepunte
top uitlopend. Bladbasis plotseling verbreed met 2 vliezige
randen. Slechts enkele
witte draden bij doorscheuren van het blad:
Ezelskop
Groep 4, blz. 16; fig.
24-25.
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ALGEMENE WATER- EN OEVERPLANTEN
ïlanten
:roeien,doch hun groeirichting isverticaal enineen ouder stadium
lit; soms drijven de stengel en|of bladeren.
inderewijze tevoorschijn, in het algemeen verschijnt het aan de basis van een
net de brede zijde naar elkaar gekeerd.
Het volgroeide blad is nagenoeg vlak of op doorsnede ovaal.
Het blad is ovaal
op doorsnede en
benedenplotseling verbreed met
een vliezige rand
aanweerszijden.
7. Het blad is
grijsgroen en in
goed ontwikkelde
staat ± 2cm
breed:
Grotelisdodde
Groep 4, blz. 15;
fig. 21.
8. Hetbladis
dofgroen en in
goedontwikkelde
staattot 1 cm
breed:
Kleinelisdodde
Groep 4, blz. 15;
fig.22.

Het blad is in volgroeide toestand vlak en gaat aan de
basis ineenbuisvormige bladschede over.
Het blad komt gevouwen te voorschijn.
9. De plant is stevig, het tongetje is
— vlak gelegd —
brederdanhoogen
inhetmiddenineen
punt uitgetrokken
(accoladevormig):
Liesgras
Groep 4. blz. 17;
fig. 27.
10. Deplantisvrij
slap, soms drijven
de bladeren. Het
tongetje is hoger
dan breed en van
driehoekigevorm:
Mannagras
Groep4.blz. 17;
lig. 26.

Het blad komt opgerold te voorschijn(dwarsdoorsnedeeen spiraal).
11. Hettongetje
bestaat uit een
kransharen:
Riet
Groep4.blz. 17;
fig. 28,

Het tongetje is
een duidelijk uitstekend vliesje.
12. Hetgoedontontwikkelde blad
ismeerdan8mm
breed. In de onderste bladscheden bij doorzicht
enkele dwarsverbindingen:
Rietgras
Groep 4, blz. 17;
fig. 29.
13. Hetgoed
ontwikkelde blad
isminderdan9
mm breed. Geen
dwarsverbindingen bij doorzicht
indeonderste
bladscheden:
Fiorien
Groep 4, blz. 18;
flg. 30.
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De schaalaanduidinggeldtvoordealshoofdfiguur weergegevenvegetatieve
delen,ookalsdezemeteenbloemofbloeiwijzealsééngeheelzijnafgebeeld.
Voor apart getekende bloemen en vegatieve delen geldteen andereschaal.
Overigens houde men niet te star aan de aangegeven schaal vast; grote
afwijkingen zijn mogelijk.
Schaal
vande
(hoofd-)
figuur
1. AzollafiliculoidesLamk.
2. LemnatrisulcaL.
3. Spirodela polyrhiza Schleiden
4. LemnaminorL.
5. EquisetumfluviatileL.
6. Scirpuslacustris L.ssp.
lacustris
7. EleocharispalustrisR.etSch.
8. Juncuseffusus L.
9. Juncusconglomeratus L.
10. Potamogeton pectinatusL.
11. Potamogeton pusillusL.
12. Ceratophyllum demersum L.
28

Grotekroosvaren
Puntkroos
Veelwortelig kroos
Klein kroos
Holpijp

1 :3
1 1
1 3
1 3
1 4

Mattenbies
Waterbies
Pitrus
Biezeknoppen
Kamfonteinkruid
Klein fonteinkruid
Gedoomd hoornblad

1 :4
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
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Schaal
vande
(hoofd-)
figuur
13. MyriophyllumspicatumL.
14. Myriophyllumverticillatum L.
15. Utricularia vulgarisL.
16. Hottonia palustrisL.
17. RanunculuscircinatusSibth.
18. Ranunculus aquatilisL.
19. JuncusarticulatusL.
20. Sagittaria sagittifolia L.
30

Aarvederkruid
Kransvederkruid
Blaasjeskruid
Waterviolier
Stijve waterranonkel
Gewonewaterranonkel
Waterrus
PÜlkruid

l:H
1
1
1
1
1
1
1

2
4
3
4
3
6
6
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Schaal
vande
(hoofd-)
figuur
21. Typha latifolia L.
22. Typhaangustifolia L.
23. ButomusumbellatusL.
24. Sparganium simplexHuds.
25. Sparganium erectumL.
26. GlyceriafluitansR.Br.
27. Glyceria maximaHolmb.
28. PhragmitescommunisTrin.
32

Grotelisdodde
Kleine lisdodde
Zwanebloem
Kleineegelskop
Groteegelskop
Mannagras
Liesgras
Riet

1 :3
1 3
1 6
1 8
1 8
1
H
1 2
1 2
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Schaal
vande
(hoofd-)
figuur
29. PhalarisarundinaceaL.
30. Agrostisstolonifera L.
31. ScirpusmaritimusL.
32. CarexripariaCurt.
33. Carexacuta L.
34. Carexnigra Reichard
35. PotamogetoncrispusL.
34

Rietgras
Fiorien
Zeebies
Oeverzegge
Scherpezegge
Gewonezegge
Gekruldfonteinkruid

1 :2
1 »i
1 5
1 4
1 3
1 3
1 3
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Schaal
vande
(hoofd-)
figuur
36. AcoruscalamusL.
37. IrispseudacorusL.
38. Hydrocharismorsus-ranaeL.
39. Alismaplantago-aquaticaL.
40. PotamogetonnatansL.
41. NymphaeaalbaL.
42. NupharluteumSm.
36

Kaimoes
Gelelis
Kikkerbeet
Grotewaterweegbree
Drijvendfonteinkruid
Wittewaterlelie
Geleplomp

1 :8
1 5
1 5
1 10
1 8
1 8
1 8
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Schaal
vande
(hoofd-)
figuur
43. RumexhydrolapathumHuds.
44. Polygonum amphibiumL.
45. PolygonumhydropiperL.
46. MyosotispalustrisL.
47. HippurusvulgarisL.
48. Callitricheplatycarpa Kütz.
49. Elodeacanadensis Michx.
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Waterzuring
Veenwortel
Waterpeper
Moerasvergeet-mijnietje
Lidsteng
Sterrekroos
Waterpest

1 :10
1 :5
1 :3
1 :5
1 :6
1 :3
1 :2|
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Schaal
vande
(hoofd-)
figuur
50.
51.
52.
53.
54.
55.

OenanthefistulosaL.
Oenanthe aquatica Poir.
Cicutavirosa L.
Siumlatifolium L.
SiumerectumHuds.
Nasturtium microphyllum
Boenningh.'
40

Pijptorkruid
Watertorkruid
Waterscheerling
Grotewatereppe
Kleine watereppe

1: 5
1 10
1 8
1 5
1 5

Slankewittewaterkers

1 4
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Schaal
van de
(hoofd-)
figuur
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Stratiotesaloides L.
Veronica beccabunga L.
Menthaaquatka L.
Nymphoidespeltata O. Kuntze
Rorippa amphibia Besser
Ranunculus sceleratus L.

62. Caltha palustris L.
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Krabbescheer
Beekpunge
Watermunt
Watergentiaan
Gele waterkers
Blaartrekkende
boterbloem
Dotterbloem

1 :5
1 :4
1 :5
1 :4
1 :6
1:4'
1 :6

LIJST VAN OPGENOMEN PLANTESOORTEN

Fig.
Aarvederkruid
Acoruscalamus L. ..
Agrostis stolonifera L.
Alismaplantago-aquaticaL.
Apiumnodifiorum Lag.
Azolla caroliniana Willd.
„ filiculoides Lamk.
Beekpunge
Biezeknoppen
Blaartrekkende boterbloem
Blaasjeskruid
Bultkroos
Butomus umbellatusL.
Callitriche hamulataKiitz.
„
platycarpa Kiitz.
Calthapalustris L. ..
Carex acutaL.
„ acutiformis Ehrh.
„ hudsonii A.Benn.
„ nigraReichard
„ . riparia Curt...
Ceratophyllumdemersum L.
„
submersumL.
CicutavirosaL.
Dotterbloem
Drijvend fonteinkruid
Eleocharisacicularis R. etSch.
„ palustris R. etSch.
Elodeacanadensis Michx.
EquisetumfluviatileL.
Fiorien
Gedoomdhoornblad
Gekruld fonteinkruid
Gelelis
„ plomp ..
„ waterkers
Gewone waterranonkel
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Fig.
Gewonezegge
Glyceriafluitans R.Br.
„ maximaHolmb.
Groteegelskop
„ kroosvaren
„ lisdodde
„ watereppe
„ waterweegbree
Haaksterrekroos
Hippuris vulgarisL.
Holpijp
Hottonia palustrisL.
Hydrocharismorsus-ranae
Irispseudacorus L...
JuncusarticulatusL.
„ conglomerate L.
„ effusus L. ..
Kalmoes
Kamfonteinkruid
Kikkerbeet
Kleinblaasjeskruid
Kleineegelskop
„ kroosvaren ..
„ lisdodde
„ watereppe ..
Klein fonteinkruid . •
„ kroos
Krabbescheer
Kransvederkruid
LemnagibbaL.
„ minorL.
„ trisulcaL. ..
Lidsteng
Liesgras
Mannagras
Mattenbies
MenthaaquaticaL.
Moerasvergeet-mij-nietje
Moeraszegge
MyosotispalustrisL.
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9
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17
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MyriophyllumspicatumL.
„
verticillatumL.
Naaldwaterbies
NasturtiummicrophyllumBoenningh.
NupharluteumSm.
Nymphaeaalba L
NymphoidespeltataO.Kuntze
Oenantheaquatica Poir. ••
„ fistulosa L.
Oeverzegge
Ondergedokenmoerasscherm
Ongedoorndhoornblad
PhalarisarundinaceaL.
PhragmitescommunisTrin.
Pijlkruid
Pjjptorkruid
Pitrus
Polygonumamphibium L...
„
hydropiperL. ..
„
miteSchrank
Potamogeton compressusL.
„
crispusL.
„
natansL.
„
pectinatusL.
„
pusillusL. •.
Puntkroos
RanunculusaquatilisL.
„
circinatusSibth.
„ ' sceleratus L. •.
Riet
Rietgras
RorippaamphibiaBesser ..
RumexhydrolapathumHuds.
Sagittaria sagittifolia L.
Scherpezegge
Scirpuslacustris L
„ maritimusL.
SiumerectumHuds.
„ latifolium L. ..
Slankewittewaterkers
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25
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15,20
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16
23
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SparganiumerectumL.
„
simplexHuds.
Spirodelapolyrhiza Schieiden
Sterrekroos
Stijve waterranonkel
» zegge
StratiotesaloidesL.
Typha angustifolia L.
„ latifolia L. ..
UtriculariaminorL.
„
vulgarisL.
Veelwortelig kroos ..
Veenwortel
VeronicabeccabungaL.
Vlakfonteinkruid ..
Waterbies
Watergentiaan
Watermunt
Waterpeper
Waterpest
Waterrus
Waterscheerling
Watertorkruid
Waterviolier
Waterzuring
Wittewaterlelie
Wolffia arrhizaWimm.
Wortelloos kroos
Zachte duizendknoop
Zeebies
Zwanebloem..
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