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Woord vooraf

Voor al diegenen diewillen weten welkeplantesoorten er in en langs waterlopen staan, is het van belang deze soorten op naam te kunnen brengen, ook
wanneer zeniet bloeien.
Kennisomtrent deopeenbepaaldeplaatsvoorkomende soorten isvoorverschillendedoeleindenvanbelang.Vooralomdatdeplantesoorteneenweerspiegelingzijnvandegroeiomstandigheden endewijzevanbeheeropde betreffendeplaats. Dekennisvanplantesoorten kan informatie gevenoverdematevan
belasting van het oppervlaktewater met plantevoedingsstoffen, over het zoutgehalte,dezuurgraad,endergelijke.Indepraktijkkomtheteropneerdatkennis
van de plantesoorten niet alleen van belang isom de watergang goed te doen
functioneren, maar ook omdenatuurwaarde ervan zoveelmogelijk gestaltete
geven.
Onze verwachting is, dat dit boekje, dat geïnspireerd is door dat van A.A.
Kruijne, 'Vegetatieveherkenningdervoornaamstewater-enoeverplanten',ener
deopvolgervanis,voorbovenstaandedoeleindeneenbelangrijk hulpmiddelzal
zijn. Aanvankelijk werd een herdruk van dit boekje van A.A. Kruijne overwogen.Dedaarvoornoodzakelijkeaanpassingaandegewijzigdenomenclatuur
endegewensteuitbreiding vanhet aantal op tenemen soorten, met namevan
oeverplanten,dedenonsechterbesluitenomeengeheelnieuwetabeloptestellen.
Wij zijn verheugd over het verschijnen van deze uitgave dietot stand isgekomendoorsamenwerkingvandebeideinstellingenwaartoedeauteursbehoren.
ir. Th.A. de Boer,
Hoofd van de Afdeling
Vegetatiekunde vanhet
Centrum voor Agrobiologisch
Onderzoek

prof.dr. P.Zonderwijk,
Hoofd van de Vakgroep
Vegetatiekunde, Plantenoecologie
en Onkruidkunde van de
Landbouwhogeschool

Inleiding

Bijdebestuderingvanvegetatiesishetvanbelangomdeindevegetatievoorkomende plantesoorten, zowel in bloeiende als in niet bloeiende toestand te
herkennen. Debloeiende planten zijn met diverse flora's meestal welte determineren.Denietbloeiendeplantenleverennogaleensproblemenop.Dit boekje
met een indeling gebaseerd op vegetatieve kenmerken kan tot een oplossing
daarvan bijdragen. Slechtsinenkelegevallen wordtverwezennaar eengeneratief kenmerk. Het boekje bevat voorts een groot aantal tekeningen van mevr.
E.A.Kuipers,diedebelangrijkste inhetoogspringendekenmerkenweergeven.
Dealgemeneenenkelemindervoorkomendesoortenvanoevers,sloten,vaartenenplassenwordenbeschreven;soorten,dievoorhetmerendeelinvoedselrijk
water groeien. Degroepvandekranswieren isbelangrijk genoegomzealsgeslacht eneventueelook alssoort tevermelden.Eenanderebelangrijke groepis
hetzogenaamdeflab,eenverzamelnaamvooralledraadwieren.Omdezetothet
geslacht op naam te brengen wordt verwezen naar de 'Determinatietabel voor
de meest voorkomende draadwiergeslachten in Nederland' (Hoogers, 1974).
HetwerkjeisbestemdvoorhendiereedsenigszinsthuiszijnindeNederlandse
flora endievanwegewerkofstudieofgewoonuitliefhebberij zichverderwillen
verdiepenindeoever-enslootplanten.Hierbijisspeciaalgedachtaanvakmensen
ophetgebiedvanbeheervanwatergangen, studenten, amateurfloristen, hydrobiologen en vegetatiekundigen.
Omeensoort opnaamtebrengen, ishetnodigdezeeerst metbehulpvande
sleutelopbladzijde 14inéénvandehoofdgroepen ondertebrengen.Vanhieruit
werkt men verder door het systeem, waarbij steeds gekozen moet worden uit
slechts twee mogelijkheden.
Eenmoeilijkheid diezichzoukunnenvoordoenbijhetonderbrengenvaneen
soort indejuistegroepis,dat soorten dieindetabelvandrijvende plantenbehandeldworden,somsgevondenwordeninkorttevorendrooggevallenslotenof
plassen,ofdiezichbijhetontluikenvandebladerennogonderwaterbevinden,
met name gele plomp en waterlelie. In deze gevallen zou de determinatie vast
kunnenlopenendient menopnieuw naar dejuistegroeptezoeken.Een aantal
malenmoesteensoortinmeergroepenopgenomenworden,bijvoorbeeld ingevallen waarin debladeren nog in een rozetstadium verkeren en destengel nog
niet gestrekt is.Het kan dan soms moeilijk zijn onderscheid te maken tussen
tegenover-enverspreidstaande bladeren. Voordeterminatie ismeestaleenloep
nodig.
Deindelingisalsvolgt.Nadeinleidingkomteenlijstvandevoornaamstegebruikte termen en hun betekenis, grotendeels volgens deFlora van Nederland

(Heukels&VanOoststroom, 1980).Voordenomenclatuur isuitgegaan vande
nieuwedruk vandezeflora(Heukels&VanderMeijden, 1983).Deverouderde
namenstaanindedeterminatietabeltussenhaakjes,indeindexenzijnzecursief
afgedrukt.
Voor het tot-stand-komen van dit boekje isdank verschuldigd aan deheren
E.A.D.Baart,ir.Th.A.deBoerenprof.dr.P.Zonderwijkvoorhetkritischdoornemenvan detekst endetijd diezij hieraan hebben willenbesteden. Mochten
er bij het gebruik van het boekje onvolkomenheden aan het licht treden, dan
houden de auteurs zich aanbevolen hiervan op de hoogte te worden gesteld.
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Verklaring van de gebruikte termen

Afgebroken geveerd: zie Samengesteld blad.
Bladschede: onderste deel van de bladschijf, dat de stengel min of meer buisvormig orrisluit.
Bladschijf: het meestal vlak uitgespreide deel van het blad.
Drietallig: zie Samengesteld blad.
Drievoudig geveerd: zie Samengesteld blad.
Dubbel geveerd: zie Samengesteld blad.
Eirond, eivormig: in het bovenste deel smaller dan in het onderste en
hoogstens tweemaal zo lang als breed.
Elliptisch: in het midden het breedst, dubbel zo lang als breed en naar boven
en beneden gelijkmatig afgerond.
Enkelvoudig blad: een blad, waarbij de schijf uit slechts één stuk bestaat.
Gaaf of gaafrandig: zonder insnijdingen in de rand.
Gaffelvormig gedeeld: een of meer malen in ongeveer gelijkwaardige takken
uiteengaand.
Gedeeld: met insnijdingen die tot over het midden van de lengte reiken.
Gekarteld: aan de rand met spitse insnijdingen en afgeronde uitsteeksels.
Gelobd: met vrij diepe, stompe insnijdingen die niet tot het midden van de
lengte gaan.
Geoord: ter weerszijden van korte slippen voorzien.
Gespleten: met insnijdingen dieomstreeks tot het midden vandelengte gaan.
Getand: insnijdingen stomp en uitsteeksels spits.
Geveerd: zie Samengesteld blad.
Gevleugeld: van een vliezige of bladachtige uitstekende lijst voorzien.
Gezaagd: aan de rand met kleine spitse insnijdingen en spitse uitsteeksels.
Handdelig: handnervig met insnijdingen die bijna tot de voet gaan.
Handlobbig: handnervig met insnijdingen die niet tot de helft gaan.
Handnervig: met een hoofdnerf die zich vlak bij de bladsteel in enige onderling ongeveer even dikke nerven vertakt.
Handspletig: handnervig met insnijdingen die tot de helft gaan.
Handvormig samengesteld: zie Samengesteld blad.
Hartvormig: aan devoet met eeninsnijding entweeafgeronde lobben, aan de
top spits.
Juk: een paar tegenoverstaande of vrijwel tegenoverstaande blaadjes van een
geveerd blad.
Kamvormig: met zeer smalle, dicht opeenstaande evenwijdige slippen.
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Knoop: eenminof meerverdikteplaats aan destengel,waaraan debladeren
gehecht zijn (gelede stengel).
Lancetvormig: drie-totvijfmaal zolangalsbreedenvaakinhetbovenstedeel
smaller dan in het onderste.
Langwerpig: twee-en-een-half- tot driemaal zo lang als breed.
Lijnvormig: lang en smal met evenwijdig lopende randen.
Niervormig: aandevoetmeteeninsnijding entweeafgerondeslippenenmeer
breed dan lang; aan detop afgerond.
Omgekeerd eirond: degrootste breedte boven het midden.
Oneven geveerd: zie Samengesteld blad.
Rozet: een krans van bladeren, meestal aan devoet van de stengel.
Samengesteld blad: een blad, waarvan de schijf uit twee of meer blaadjes
bestaat. Deze zitten óf bijeen aan de top van de steel (handvormig samengesteld)enhet blad wordt drie-,vier-of vijftallig genoemd, alsdrie, vierof
vijf blaadjes bijeen zitten, óf aan weerszijden van de steel(geveerd).
Geveerd: blaadjes aan weerszijden van desteel.
Even geveerd: geen blaadje aan detop.
Oneven geveerd: welmet een topblaadje.
Afgebroken geveerd: opeenvolgende paren blaadjes afwisselend in grootte
verschillend.
Dubbel geveerd: als de blaadjes van de eerste orde zelf nog weer geveerd
zijn.
Drievoudig geveerd: als de blaadjes van de tweede orde zelf weer geveerd
zijn.
Schildvormig blad: blad metinof nabij het middelpunt van deschijf aangehechte bladsteel.
Spatelvormig: aan de top afgerond, naar devoet lang versmald.
Spiesvormig: aan de voet met spitse horizontaal afstaande lobben.
Thallus: plantenlichaam zonder eigenlijke stengel, wortel en bladeren.
Toegespitst: vrij plotseling in een spits uitlopend.
Tuitje: kokertje om de stengel dat gevormd is uit vergroeide steunblaadjes
boven de aanhechtingsplaats van het blad waartoe het behoort.
Türion: overwinteringsorgaan bij o.a. waterplanten.
Veerdelig: veernervig met insnijdingen die bijna tot demiddennerf gaan.
Veerlobbig: veernervig met insnijdingen die niet tot het midden der halve
breedte gaan.
Veerspletig: veernervig met insnijdingen die omstreeks tot het midden der
halve breedte gaan.
Verspreidebladeren: bladerenineenspiraalstaand enopregelmatige afstand
van elkaar.
Wortelbladeren: zieWortelstandige bladeren.
Wortelrozet: aan devoet van de stengel staand.
Wortelstandigebladeren: aandevoetvandestengelof onmiddellijk bovende
grond staand.
12

Wortelstok: eenondergronds en horizontaal tot schuin opstaand stengeldeel
dat aan de bovenzijde bladeren en bloemen en aan de onderzijde wortels
draagt.
Zittend blad: ongesteeld blad.
Zwaardvormig: langensmalmetsterkverdiktemiddennerf. Dwarsdoorsnede
ruitvormig.
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Indeling in hoofdgroepen

la. Planten drijvend, ten deledrijvend, of zwevend, aldan nietindebodem
verankerd
2
b. Planten bovenhetwater uitstekend of ondergedoken, altijd indebodem
verankerd, of op het droge
3
2a. Plantjes klein tot zeer klein, geheel vrij drijvend of zwevend, niet in de
bodem verankerd
groep 1, blz.15
b. Plantengroot, metduidelijke bladeren, geheelofgedeeltelijk drijvend of
zwevend, meestal in debodem verankerd
groep 2, blz. 17
3a. Plantenbovenhetwateruitstekend, ofgeheelofgedeeltelijk ophetdroge
groeiend
4
b. Planten ondergedoken, somssteektalleen,indienbloeiend, debloeiwijze
boven water uit
groep3, blz.20
4a. Planten met brede tot vrij smallebladeren, diemeestal minder dan vijftienmaal zo lang als breed zijn; bladvoet zonder bladschede
5
b. Planten met smalle, lijnvormige, parallelnervige bladeren die meer dan
twintigmaalzolangalsbreed zijn; bladvoet meestal meteenbladschede,
of bladeren afwezig
groep4, blz.25
5a. Planten met bebladerde stengels
6
b. Plantenmetonbebladerdestengelsofstengelloos,bladeren wortelstandig
en dan meestal in een rozet gerangschikt
groep 8, blz.41
6a. Bladeren verspreidstaand
7
b. Bladeren tegenoverstaand of in kransen
groep 5, blz.31
7a. Bladeren enkelvoudig, soms ingesneden
groep6, blz.35
b. Bladeren gedeeld
groep7, blz.38
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Groep1
Kleineplantjes diegeheelvrij drijven of zweven.Sommigesoorten liggeninde
winterperiode op de bodem.

la. Plantjes 10-30mm,metdikkeschubvormigeblaadjes,dieelkaardakpansgewijs bedekken. Kroosvarens
2
b. Plantjes 0,5-10mm,cirkelrondtotlangwerpigoflanger,maardanwaaiervormig of vertakt, blaadjes niet schubvormig
3
2a. Deintweeëngedeeldebladerenuitslippenbestaand,waarvandebovenste
2,5mm lang en 2mmbreed is,met een vrij brede, ongekleurde rand. In
deherfst drijven dezeplantjes ingrotemassa's alseenbruinrode laag op
het water
Azolla filiculoides Lamk., grotekroosvaren (fig. 1)
b. Bladslippen niet meer dan 1,5 mm lang, zonder of met een smal ongekleurd randje
Azolla caroliniana Willd., kleine kroosvaren
3a. Plantjes bestaandeuit eenrondtotlangwerpig, (0,5-) 1-10mmlang, afgeplat of wat gewelfd schijfje, maar ook plantjes met kruiswijs vertakte,
staafvormige bladschijfjes. Kroos
4
b. Plantjes bestaande uit een waaiervormig of gevorkt vertakt thallus met
verdikte rand. Levermossen
9
4a. Plantjes rond of eirond, op het water drijvend
5
b. Plantjes onregelmatig langwerpig, staafvormig, telkens kruiswijs vertakkend, net iets onder de waterspiegel drijvend.
Lemnatrisulca L.,puntkroos (fig. 2)
5a. Elk plantje heeft slechts één worteltje of is wortelloos
6
b. Elk plantje heeft meer dan één worteltje.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden, veelwortelig kroos (fig. 3)
6a. Plantjes tot 3mm, elk schijfje met één worteltje
7
b. Plantjes zeer klein, tot 1 mm, wat bolvormig, zonder wortels.
Wolffia arrhiza (L.) Horkei exWimmer, wortelloos kroos (fig. 4)
7a. Schijfjes zowel van onderen als van boven nagenoeg vlak
8
b. Schijfjes min of meer gewelfd en wat rood aangelopen.
Lemnagibba L., buitkroos(fig. 5)
8a. Bijversmateriaalzijn onder debladschijf geenluchtholten methet blote
oog zichtbaar, met de loep is een "schuimige" structuur waarneembaar
van zeer kleine, onderling ongeveer gelijke holten.
Lemnaminor L., kleinkroos (fig. 6)
b. Bijversmateriaalzijnonderdebladschijfduidelijkeluchtholtenzichtbaar
van verschillende grootte.
Lemnagibba L., buitkroos, platte vorm, (fig.5)
9a. Thallus 4-7 mm breed, waaiervormig, in rozetjes op het water drijvend.
Onderdethalluszijnopwortelslijkenderhizoïden(haren)duidelijk zicht15

baar
Ricciocarpus natans (L.) Corda, kroosmos (fig. 7)
b. Thallus 1-1,5 mmbreed, gevorkt, onder dewaterspiegel zwevend. Rhizoïden afwezig
Riccia fluitans L., watervorkje(fig. 8)
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Groep2
Planten metdrijvende bladeren,indebodemverankerd, enplanten metbladerenineenzwevendrozet.Bijsommigesoortenkunnentevens - ofinhetvroege
stadium uitsluitend - ondergedoken bladeren aanwezig zijn.
la. Bladeren gedeeld of diep ingesneden
2
b. Bladeren ongedeeld
5
2a. Naastdrijvende ookonderwaterbladeren aanwezig,dieandersvanvorm
zijn
3
b. Meestalalleendrijvendebladerenaanwezig,allebladerenongeveergelijk
vanvormenineenwortelrozet gerangschikt. Drijvende bladeren komen
voor, wanneer deplant in ondiep water staat (zieook groep 7,6b).
Ranunculus sceleratus L., blaartrekkende boterbloem
3a. Planten in zoet water
4
b. Planten meestal in brak water. Drijvende bladeren meestal aanwezig, in
omtrekniervormig,driespletigtotdriedelig,onderwaterbladeren sterker
gedeeld
Ranunculus baudotii Godron, zilte waterranonkel
4a. Drijvendebladereningesnedentotbovenofophetmiddenvanhetblad,
inomtrekniervormig.Dedrietotvijf, brede,grofgekarteldeslippen zijn
afgerond. Deonderwaterbladeren zijn fijn verdeeld enliggenniet ineen
plat vlak. Bij het uit het water halen vallen de slippen penseelvormig
samen
Ranunculus peltatus Schrank,
(R. aquatilis L. ssp. peltatus (Schrank) Syme),gewone waterranonkel
b. Drijvendebladeren,indienaanwezig,meestalindevormvanovergangsbladeren. (Er iseengeleidelijke overgangtussen boven- enonderwaterbladeren.) Dezezijn niervormig of cirkelrond met diep ingesneden slippen. Ondergedoken bladeren alsbij devorige soort.
Ranunculus aquatilis L., (R. aquatilis L. ssp.aquatilis),
fijne waterranonkel(fig. 10)
5a. Bladeren gaafrandig of boogvormig ingesneden
6
b. Bladerenscherpgetand,zittend,lijn-lancetvormig,indebloeitijdtendele
bovenwateruitstekend.Indeokselsvandebladerenwordenuitlopersgevormd. Bladrozetten opdebodem liggend of zwevend endan al of niet
boven water uitstekend, vaak in debodem losjes verankerd.
Stratiotes aloides L., krabbescheer (fig. 9)
6a. Drijvendebladerenlijnvormig,meerdantwintigmaalzolangalsbreed 7
b. Drijvende bladeren niet lijnvormig, minder dan tienmaal zo lang als
breed
8
7a. Bladerengeribd,aandeonderzijdevlak.Bladtoptoegespitst.Stengelmet
knopen. Tongetje lang (zie ook groep 4, 14b).
Glyceria fluitans (L.) R. Br., mannagras, drijvende vorm (fig. 45)
b. Bladerenglad, aandeonderzijde gekield.Bladtopafgerond. Stengel,in17

8a.
b.

9a.
b.
10a.
b.
11a.
b.
12a.

b.

13a.
b.

14a.
b.
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dien aanwezig, zonder knopen. Tongetje afwezig (zieook groep 3,20a;
groep 4, 25ben29b).
Sparganium emersumRehm., kleineegelskop, drijvende vorm
Plantenzonderbladrozetaandetopvandestengel.Bladerenwortelstandig, verspreid of tegenoverstaand
9
Planten met tegenoverstaande bladeren dieaan detop van destengelin
schotelvormige, dichte,drijvende rozetjes gerangschikt zijn. Plant inhet
winterseizoen geheel ondergedoken (zieook groep 3,27b).
CallitricheL., sterrekroos (fig. 13)
Bladschijf cirkelrond of eirond met diep hartvormige voet
10
Bladschijf elliptisch,langwerpigof lancetvormigmetafgeronde ofzwak
hartvormige voet
13
Bladeren kleiner dan 15cm
11
Bladeren groter dan 15cm
12
Bladrand zwak boogvormig ingesneden. Bovenste bladeren tegenoverstaand, niet in een rozet. Stengelslang.
Nymphoides peltata (Gmel)O.Kuntze, watergentiaan (fig. 11)
Bladrand gaaf. Bladeren in een zwevend rozet. Plant stengelloos, vaak
met uitlopers waaraan turionen gevormd worden.
Hydrocharis morsus-ranae L., kikkerbeet (fig. 12)
Bladschijf eirond, beiderzijds altijd groen. Bladstelen naar boven toe
driekantig, op doorsnede gelijkmatig van kanalen voorzien. Ondergedoken bladeren wat gekroesd of gegolfd.
Nuphar lutea (L.) Sm., geleplomp (fig. 15)
Bladschijf bijna cirkelrond, vaak wat omgekruld, beiderzijds donkergroen of donkerpurper, vaak alleen de onderzijde donkerpurper. Bladstelen rond, op doorsnede met vier grote, centraal gelegen kanalen met
daaromheen een aantal kleinere. Nymphaea alba L., waterlelie (fig. 16)
Planten met bebladerde stengels, soms tevens wortelstandige bladeren
aanwezig
14
Planten stengelloos,bladerenallewortelstandigmetlangetot zeerlange
bladstelen envrij kleineelliptische tot smal eivormige bladschijven (zie
ook groep 3, 15b;groep 8, 13b, 14aenb).
Alisma L. waterweegbree (3soorten) vorm van vrij diep water.
Iedereknoopmetééntongetje of stengelomvattend kokertje (tuitje) aan
de voet van debladsteel
15
Iedereknoopmeteenkransvandrieschutblaadjes metinéénervaneen
knop, waaruit een blad(-rozet) ontspringt. Bladschijf van de drijvende
bladeren aan de voet zowel als aan de top afgerond, 0,5-4 cm lang.
Bladsteel cilindrisch, aan devoet gootvormig, tot 40-70cm lang. Bladschede breed, witvliezig. Onderwaterbladeren in een wortelrozet, lijnvormig,tot 40cmlangen 1-5mmbreed, meteenspitsetop.Overgangsbladeren met een verbrede top (zieook groep 3,6b).
Luronium natans(L.) Rafin., drijvendewaterweegbree (fig. 14)

15a. Schutbladen vergroeid tot een, meestal ingerold, tongetje
16
b. Schutbladenvergroeidtot eenstengelomvattendkokertje (tuitje). Bladeren langwerpig, lancetvormig, lang gesteeld, onbehaard. Bladvoet afgerondofzwakhartvormig,nervatuurduidelijk. Plantmetkruipendewortelstok. .. .Polygonum amphibium L., veenwortel, watervorm (fig. 17)
16a. Ondergedokenbladerengesteeld,althansdemeeste,ofgeheelafwezig 17
b. Ondergedoken bladeren zittend, altijd aanwezig.Bladschijf van de drijvendebladerenduidelijk leerachtig,dikwijls watroodachtig,elliptischof
omgekeerd eirond tot spatelvormig, 4-12cmlang en 1-3cmbreed, naar
de voet versmald en naar de top stomp, soms wat spits toelopend.
Bladsteel 1-3 cm lang. Ondergedoken bladeren stomp, bladschijf dun,
doorschijnend, dikwijls gegolfd, elliptisch of eirond tot lancetvormig,
5-25 cm lang en 1-3 cm breed, naar de voet versmald (zie ook groep3,
18a)
Potamogeton alpinus Balbis, rossigfonteinkruid
17a. Bladsteel van boven plat, iets gootvormig en bij de overgang naar de
schijf een lichter gekleurd gewricht vormend. Steunblaadjes fors, Uvormigom destengel gebogen met op derugtweescherpe kielen. Drijvendebladeren ondoorzichtig, leerachtig. Tongetje tot 10cmlang. Ondergedokenbladerenvanjongestengelsbladsteelachtig,groen,zeersmal,
soms alleen uit de middennerf bestaand, leerachtig.
Potamogeton natans L., drijvendfonteinkruid (fig. 19)
b. Bladsteelvanbovenplat,nietgootvormig,zonder opvallendgewrichtof
aanduidingdaarvan.Steunblaadjes opderugnietofweiniggekield.Drijvendebladerendoorschijnend, nietofnauwelijks leerachtig.Tongetjetot
4cmlang.Ondergedoken bladeren langwerpig of lancetvormig, meerof
minder vliezig.
Potamogeton polygonifolius Pourret, duizendknoopfonteinkruid
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Groep 3
Ondergedoken planten, waarvan soms alleen, indien bloeiend, de bloeiwijze
boven water uitsteekt.

la. Planten met bladeren of daarop gelijkende organen
2
b. Plantenmetalleenbladlozebladscheden.Stengeldraadvormig,zwevend,
vierkantig,tot 50cmlangen 1,5mmbreed. Plant zodevormend metuitlopers
Eleocharis acicularis (L.) Roemer &Schultes,
naaldwaterbies, watervorm (fig. 18)
2a. Bladeren verspreid, in drie rijen staand of wortelstandig
3
b. Bladeren tegenoverstaand of in kransen
25
3a. Bladeren ongedeeld
4
b. Bladeren gedeeld
21
4a. Bladeren verspreid of wortelstandig
5
b. Bladeren in drie rijen, alle ongeveer 3-7 mm groot, spits, bootvormig,
sterkgekield,zondernerven.Dedonkergroenebovenstebebladerdestengelskunnen een lengte bereiken van 50-70cm.
Fontinalis antipyretica Hedw., bronmos(fig. 20)
5a. Bladeren lijn- tot draadvormig, smaller dan 5mm
6
b. Bladeren lijn-lancetvormig, tot elliptisch, breder dan 5mm, vooral de
bovenste
14
6a. Bladeren verspreid
7
b. Bladeren wortelstandig, tot ca.40cmlangenca. l-4(-5) mmbreed, met
spitsetop en witvliezige schede (zie ook groep 2, 14b).
Luroniumnatans(L.) Rafin, drijvende waterweegbree,
onderwatervorm (fig. 14)
7a. Stengel rond of nagenoeg rond
8
b. Stengel min of meer samengedrukt
11
8a. Bladeren zonder schede
9
b. Bladerenaandevoetmeteen1-6cmlangestengelomvattendeschede.Met
het blad kan deze schede losgetrokken worden. Bladeren vaak 5-20cm
lang,0,2-2mmbreed,aandezijstengels geleidelijk naar detopversmald
in een fijne spitse punt.
Potamogeton pectinatus L., Schedefonteinkruid (fig. 22)
9a. Bladeren lijnvormig, gewoonlijk tot 2mm breed
10
b. Bladeren draadvormig, gewoonlijk 0,25-1 mm breed, geleidelijk in een
lange,fijne punt uitlopend, middennerf zeerbreed, aandevoetbijna de
gehelebladbreedteinnemend, dikker dan hetbladmoes.Elkebladschijf
met één of zonder fijne zijnerf. Steunblaadjes nauw stengelomvattend
met over elkaar geslagen randen, aan de voet niet tot een kokertje vergroeid, bij deoudere bladeren verdwenen.
20

Potamogeton trichoidesCham. &Schld., haarfonteinkruid(fig. 23g)
10a. Middennerf opvallend dikker dan het bladmoes met minof meer doorschijnende luchtholten. Zijnerf inelkebladhelft onder eenscherpehoek
vrijververwijderdvandebladtopindehoofdnerf uitmondend. Tongetje
ten minste onderaan met vergroeide randen, kokervormig.
Potamogeton pusillus L., tengerfonteinkruid (fig. 23e)
b. Middennerf nauwelijks dikker dan het bladmoes met duidelijk doorschijnende luchtholten. Zijnerf inelkebladhelft ondereenstompehoek
vlakonderdebladtopindehoofdnerf uitmondend. Tongetje niet kokervormig vergroeid.
Potamogeton berchtoldiiFieb., kleinfonteinkruid (fig. 23d)
11a. Stengelvooralbovenaan sterk samengedrukt, alof nietgevleugeld. Bladeren met veel overlangse nerven, zonder wijde mazen
12
b. Stengel iets samengedrukt met afgeronde kanten. Bladeren met slechts
3-5overlangse nerven, dieonderling door dwarsnerven verbonden worden, waardoor wijde mazen ontstaan
13
12a. Stengel smal gevleugeld. Bladeren lijnvormig, 6-15 cm lang, 2-5 mm
breed,meestalstompmeteentopspitsje.Middennerf ietsdikkerdanhet
bladmoes.. .Potamogeton compressus L., platfonteinkruid (fig. 23a)
b. Stengelnietgevleugeld.Bladerenlijnvormig, 4-8cmlang,2-4mmbreed,
spits. Middennerf even dik als het bladmoes.
Potamogeton acutifolius Link,
spitsbladigfonteinkruid (fig. 21,23b)
13a. Bladtop spitsof toegespitst met eenuitstekende punt. Bladeren lijnvormig,3-10cmlang, 1,5-3,5 mmbreed, abrupt versmald aandevoet.Middennerf dun,metaldannietduidelijkeluchtholtentot dichtbijdebladtop. Afstand hoofdnerf tot deeerstezijnerf istweemaal zogroot alsde
afstand van de eerste tot de tweede zijnerf. Steunblaadjes aan de voet
kokervormig, nauwsluitend om destengel.
Potamogeton mucronatus Schrader exSonder (P.friésii Rupr.),
puntigfonteinkruid (fig. 23f)
b. Bladtop stomp,zonder of metzeerkorttopspitsje. Bladeren lijnvormig,
3-8cmlang,2-3mmbreed,vaakroodaangelopen,geleidelijk steelachtig
indevoetversmald.Middennerf tamelijkbreed,dunmetdoorschijnende
luchtholten. Inelkebladhelft ongeveer middentussendemiddennerf en
de bladrand één zijnerf. Steunblaadjes aan devoet met over elkaar geslagen, niet vergroeide randen.
Potamogeton obtusifolius Mert. &Koch,
stompbladigfonteinkruid (fig. 23c)
14a. Bladeren gesteeld
15
b. Bladeren zittend
16
15a. Bladeren verspreid, altijd ondergedoken, langwerpig-lancetvormig of
meer elliptisch, kort gesteeld. Bladrand vaak gegolfd. Bladtop kort of
lang toegespitst, soms treedt de middennerf ver buiten de bladschijf.
21

Potamogeton lucensL., glanzigfonteinkruid (fig. 24)
b. Bladeren in een wortelrozet. Onderwaterbladeren lijn-lancetvormig tot
elliptisch, lang gesteeld. Bladrand vlak. Bladeren soms drijvend, klein,
met afgeronde tot hartvormige voet of rechtopstaand (zieook groep2,
13b; groep 8, 13b, 14aenb).
Alisma plantago - aquatica L., grote waterweegbree
DeonderwaterbladerenvanAlismalanceolatumWith.,middelstewaterweegbree,gelijkenopdievandevorigesoort.Deonderwaterbladerenvan
Alismagramineum Lej.,smalbladige waterweegbree (fig. Ill) zijn lang
en lijnvormig.
16a. Stengel rond
17
b. Stengelsamengedrukt. Bladerendoorzichtig,glanzend,groen,vaakrood
aangelopen, naar devoet geleidelijk versmald of iets afgerond, naar de
topwatstompofbijnaspits.Bladrand naardetopscherpgetandenvaak
sterk gekroesd.
Potamogeton crispusL.,gekroesdfonteinkruid (fig. 25)
17a. Bladeren met een vliezig tongetje
18
b. Bladeren zonder vliezig tongetje
19
18a. Bladvoet versmald, bladtop niet in een punt uitlopend. Ondergedoken
bladerenvaakgegolfd, vaakpaarsrood aangelopen, elliptisch of eirondlancetvormig (zieook groep 2, 16b).
Potamogeton alpinus Balbis., rossigfonteinkruid
b. Bladvoetbreed, hartvormig, sterk stengelomvattend, bladtopmeervlak.
Bladeren doorzichtig, groen, meestal eirond-elliptisch, ook bijna cirkelrond. ..Potamogeton perfoliatus L., doorgroeidfonteinkruid (fig. 26)
19a. Bladeren aan devoet gekield tot vlak driehoekig, lijnvormig, met vierkantige dwarsnervatuur
20
b. Bladerenaan devoetvlak, lijnvormig, metrechthoekige dwarsnervatuur
(zie ook groep 8,9b).
Sagittaria sagittifolia L.,pijlkruid, onderwaterbladeren (fig. 108b)
20a. Bladeren smaller dan 1 cm (zieook groep2, 7b;groep 4, 25ben29b).
Sparganium emersum Rehm., kleine egelskop
b. Bladeren breder dan 1 cm (zie ook groep 4, 25a en29a).
Sparganium erectum L., groteegelskop(fig. 53)
21a. Bladoksels met rondachtige blaasjes van enkele millimeters
22
b. Bladoksels zonder blaasjes
23
22a. Planten met bleke grondloten, die, evenals de hoger geplaatste bruingroene waterloten, blaasjes dragen.
Utricularia minorL., klein blaasjeskruid
b. Plantenzondergrondloten.Bolvormigewinterlotenaandetopdertakken.
Utricularia vulgaris L., gewoonblaasjeskruid (fig. 27)
23a. Bladeren niet in kamvormige slippen verdeeld
24
b. Bladeren in kamvormige slippen verdeeld diebreder zijn dan 1 mm(zie
ook 29b)
Hottonia palustris L., waterviolier (fig. 28)
22

24a. Slippenvandeinomtrek bijna cirkelronde ondergedoken bladeren vrijwelineenplatvlakloodrecht opdestengeluitgespreid. Zeblijven bijhet
uithetwaterhalenuitstaan.Drijvende bladerenontbreken.Inhet najaar
wordenaandemoederplantjongeloten(turionen)gevormd,dieloslaten,
evenophetwaterdrijven,daarnaomlaagzinken,zichvasthechtenendan
dewinter doorbrengen.
Ranunculus circinatus Sibth., stijve waterranonkel
b. Slippenvandeonderwaterbladeren liggenniet ineenplatvlak envallen
bijhetuithetwaterhalenpenseelvormigsamen(zieookgroep2,4aenb).
Ranunculus aquatilis L. (R. aquatilis L. spp.aquatilis),
fijne waterranonkel (fig. 10).
Desoort dieerveeloplijkt isR.baudotiiGodron, zilte waterranonkel.
Deze komt meer inbrakke milieus voor.
25a. Bladeren tegenoverstaand of schijnbaar tegenoverstaand
26
b. Bladeren in kransen
28
26a. Bladeren niet stengelomvattend, gaafrandig
27
b. Bladerenstengelomvattend,zeerfijngezaagd,zondertongetje,eirondtot
lancetvormig, al dan niet stomp.
Potamogeton densus L., dichtbladigfonteinkruid (fig. 29)
27a. Bladerenzeersmallijnvormig, 2-10cmlang,0,25-2mmbreedmetalleen
eenmiddennerf, zonder drijvende bladrozetten. Stengel 10-50cmlang,
geheelof aandevoetkruipend enhogeropzwevendinhetwater,witachtig,vlak.Wortelstok dun, kruipend. Vruchtjes meteenrechtetot weinig
gebogensnavel;indien aanwezig,indeokselsvandebladerenonderwater; hieraan zijn ze gemakkelijk te onderscheiden van de zgn. "smalle
groep" van de fonteinkruiden.
Zannichellia palustris L., zctnnichellia (fig. 30)
b. Bladerenlangwerpigtotlijnvormig, 1-3cmlang,2-6mmbreed.Vaakmet
drijvendebladrozetten,waarvandebladerenlangwerpigtoteivormigzijn
(zie ook groep 2, 8b)
Callitriche sp., sterrekroos
DemeestalgemenesoortisC platycarpaKütz.,gewoonsterrekroos(fig.
13).Minder algemeen zijn: C.obtusangulaLeGall,stomphoekigsterrekroos (rozetbladeren ruitvormig) en C.hamulataKütz. exKoch,haaksterrekroos (bladrozetten schotelvormig verdiept).
28a. Bladeren of bladslippen vlak
29
b. Bladeren, bladslippen of bladachtige organen rond
31
29a. Bladeren ongedeeld, in kransen van drie
30
b. Bladeren kamvormig gedeeld, de bovenste in rozetachtige kransen gerangschikt (zie ook 23b)...Hottonia palustris L., waterviolier (fig. 28)
30a. Middelsteenbovenstebladerenelliptischoflangwerpigtotlancetvormig,
recht, vaak vrij stomp, ongeveer 1-5 mm breed. Bovenste kransen dicht
opeengedrongen.Elodeacanadensis Michaux, bredewaterpest (fig. 31)
b. Middelste en bovenste bladeren smal lancet- tot lijnvormig, gekromd,
spits,ongeveer0,5-2mmbreed.Bovenstekransenminderdichtopeenge23

31a.
b.
32a.
b.
33a.
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34a.
b.

35a.
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36a.
b.
37a.
b.

38a.
b.
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drongen.Deheleplantmaakteenijlereindrukdandevoorgaande.Knopen vaak opvallend roodbruin van kleur.
Elodea nuttallii (Planchon) St. John, smallewaterpest (fig. 32)
Bladeren regelmatig diep gaffeivormig of kamvormig gedeeld . . . . 32
Bladachtige organen onvertakt en bij wrijven onaangenaam riekend,
vaak gestekeld öf aan detop vertakt en reukloos, nooit gestekeld.
Charophyta, kranswieren
36
Bladeren gaffelvormig gedeeld
33
Bladeren kamvormig geveerd
34
Bladeren één- of tweemaal gaffelvormig gedeeld en stekelig getand.
Ceratophyllum demersum L., gedoomd hoornblad(fig. 34)
Bladeren tot driemaal gaffelvormig gedeeld englad.
Ceratophyllum submersumL., ongedoorndhoornblad
Bladeren in kransen van vier
35
Bladerenmeestalinkransenvanvijf. Desoortoverwintert, doordat aan
detopvandetakkenworstvormigeoverwinteringsorganen (turionen)gevormd worden, die uit dicht opeengepakte bladeren bestaan.
Myriophyllum verticillatumL., kransvederkruid(fig. 33)
Ondergedoken bladeren met 7-11paar slippen.
Myriophyllum spicatum L., aarvederkruid
Ondergedoken bladeren met 4-7paar slippen.
Myriophyllum alterniflorum DC, teer vederkruid
Bladachtige organen, onvertakt en bij wrijven onaangenaam riekend,
vaak gestekeld, met schorscellen, gegroefd
37
Bladachtige organen aan detop vertakt, reukloos, ongestekeld, zonder
schorscellen, ongegroefd
38
Planten grijsachtig groendoor kalkafzetting in de celwand. Stekels,indienaanwezig,alleenstaand.Opdoorsnedetweemaalzoveelschorscellen
als kranstakken
Chara vulgaris L. (fig. 35)
Planten bruinachtig groen, geen of nauwelijks kalkafzetting in de celwand. Stekels slecht ontwikkeld ennauwelijks zichtbaar. Op doorsnede
driemaal zoveel schorscellen als kranstakken. Planten teer, breekbaar.
Charaglobularis Thuill. (fig. 36)
Knoedelvormigefertiele(vruchtbare)kranstakkenaanwezig.Sterieletakken meestal ongevorkt
Tolypella sp.
Geenknoedelvormige,inhoofdjes gevormdefertielekranstakkenaanwezig. Sterieletakken meestal gevorkt. Een ijl uitziende plant.
Nitella sp. (fig. 37)

Groep4
Dezgn."sprietengroep".Plantenmetsmalle,lijnvormige,parallelnervigebladeren, die gewoonlijk meer dan twintigmaal zo lang als breed zijn; bladvoet
meestalmeteenbladschede,ofbladerenafwezig. Bovenwateruitstekendeen/of
op de oever groeiende planten.
la. Planten zonder eigenlijke bladeren, soms onderaan met omhullende
bladscheden
2
b. Planten met echte bladeren
10
2a. Stengeluit ledenbestaand, dieuiteengetrokken kunnen worden, zonder
bladscheden
3
b. Stengel niet uit leden bestaand, onderaan met manchetvormige bladscheden
5
3a. Stengelduidelijk gegroefd, opdoorsnedemeteennauwmiddenkanaal 4
b. Stengelgestreept, op doorsnede met eenzeer wijd middenkanaal. Stengelschedenaanliggendmetmeestal16ofmeerlancet-priemvormigezwarte tanden met zeer smalle vliezige rand.
Equisetum fluviatile L., holpijp (fig. 38)
4a. Eerste lidvan dezij-as korter dan het bijbehorende lid van de hoofdas.
Equisetum palustre L., lidrus(fig. 39)
b. Eerste lid van dezij-as langer dan het bijbehorende lid van de hoofdas.
EquisetumarvenseL., heermoes(fig. 40)
5a. Stengel in de lengterichting gegroefd
6
b. Stengel glad, na drogen soms iets gestreept
7
6a. Stengelmetsamenhangendmerg,dofgroen. Wortelstandigebladscheden
lichtbruin.
Juncusconglomeratus L. (J. subuliflorus Drej.), biezeknoppen
b. Stengel met onderbroken merg, grijs- of blauwgroen. Wortelstandige
bladscheden donker- tot zwartbruin.
Juncusinflexus L., zeegroene rus
7a. Stengel onderaan dunner dan 5mm
8
b. Stengel onderaan dikker dan 5mm
9
8a. Planten met kruipende wortelstok. Halmen in bundels aan de knopen.
Schede aan devoet der halmen geheel bladloos (bloeiwijze eindelings).
Eleocharis palustris (L.) Roemer &Schultes ssp.palustris,
waterbies (fig. 42)
b. Plantenindichtepollengroeiend.Schedeaandevoetderhalmenmeteen
3mm lang spitsje (bloeiwijze schijnbaar zijdelings uittredend).
Juncuseffusus L.,pitrus (fig. 41)
9a. Wortelstok hard en gemakkelijk breekbaar, eerst wit, later roodbruin.
Stengelmeestalgroen,aandevoetniet knotsvormigverdikt.Vóóren tijdens de bloei meestal 2-12bladeren met duidelijke schijf. Bladscheden
uiteindelijk vezelend (zieook 44a).
25

Scirpuslacustris L. ssp. lacustris, mattenbies (stoelenbies) (fig. 43)
b. Wortelstokzachtentaai,eerstwit,latergeelofgeelbruin.Stengelblauwof grijsgroen, aan devoet meestal duidelijk knotsvormig verdikt. Vóór
entijdens debloei geen of slechts één blad met duidelijke schijf. Bladscheden niet of weinig vezelend (zie ook 44b).
Scirpuslacustris L. ssp. tabernaemontani (C.C.Gmelin)Syme
(S. lacustris L. ssp.glaucus auct.), ruwebies (steenbies)
10a. Stengelbebladerd.Geenofweinigwortelstandigebladerenaanwezig 11
b. Stengelonbebladerd,bijnaonbebladerd ofstengelsafwezig. Bladerenalle wortelstandig of aan het onderste deel van de stengel staand, soms
tevens met een enkel blad tot boven het midden
26
11a. Stengel met duidelijke knopen, hol. Gramineae
12
b. Stengel zonder knopen
20
12a. Het jonge blad komt gevouwen te voorschijn
13
b. Het jonge blad komt gerold, spiraalvormig te voorschijn
17
13a. Blad en spruiten slap. Bladbreedte minder dan 10mm
14
b. Blad en spruiten stevig. Bladbreedte belangrijk meer dan 10 mm. Bladschijf aan de bovenkant ongeribd of nagenoeg ongeribd, van onderen
glanzend. Tongetje accoladevormig. Bij doorzicht in de bladschede en
-schijf reeds zonder loep duidelijk dwarsverbindingen zichtbaar. Overblijvend met ver kruipende wortelstok.
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg, liesgras (fig. 44)
14a. Bladbovenzijde ongeribd. Tongetje korter dan 7mm
15
b. Bladbovenzijde geribd, onderzijde dof. Tongetje slap, meestal gerafeld,
tot 11 mmlang.Bladschijf nietbreder dan 8mm. Bladeren somsophet
water drijvend. Bladschede glad, sterk samengedrukt. Dwarsverbindingengoedzichtbaar inbladschijf en-schede.Plant loszodevormend met
soms drijvende uitlopers (zieook groep 2,7a).
Glyceria fluitans (L.) R. Br., mannagras (fig. 45)
Een soort die er veel op lijkt is
G. plicata Fr. ssp.plicata,stomp vlotgras (geplooid vlotgras)
Deze heeft een wat ruwe bladschede en kortere bladeren.
15a. Plant met uitlopers
16
b. Plant zonder uitlopers. Onderzijde bladschijf nagenoeg dof. Bladeren
smal, ongeveer 2 mm breed, niet wijd uitstaand. Tongetje langwerpig,
spits, tot 4mm lang
Poa palustris L., moerasbeemdgras (fig. 46)
16a. Uitlopersbovengronds.Bladerenmeestal4-8mmbreed,stompofplotselingineenspitssamengetrokken. Onderzijde bladschijf dof. Bladschede
gladentotongeveerhetmiddengesloten.Tongetje tot4mmlang,stomp
of spits.Wortelstok verkruipend metuitlopers.Stengelsslap,uiteenliggende voet geknikt opstijgend, wortelend aan de knopen.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv., watergras
b. Uitlopersondergronds, zeerdun, groen. Bladeren tot 4mmbreed,langzaam ineenpunt versmald. Onderzijde bladschijf sterk glanzend. Blad26
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schedezwak samengedrukt, meestalruw.Tongetje langwerpig, spits,tot
7 mm lang, bij jong vegetatief materiaal ishet tongetje zeer kort.
Poa trivialis L., ruw beemdgras
Tongetje vliezig
18
Tongetje bestaande uit een krans korte haren met enkelelangeertussen.
Bladeren breed, lang, toegespitst, zwak geribd. Aantal ribben veel,zeer
fijn. Wortelstokverkruipend,dikwijlsbovengrondseuitlopersvormend.
Stengels rechtopstaand.
Phragmitesaustralis (Cav.)Trin. exSteudel, riet(fig. 47)
Bladschijf duidelijk geribd.Bladschedevertoont bijjongespruitengeen
dwarsverbindingen
19
Bladschijf vrijwel ongeribd (ribben veel breder dan hoog). Bladschede
vertoont bij jonge spruiten bij doorzicht nog duidelijke dwarsverbindingen,bijwatoudereplantenzijnzenauwelijksmeertezien.Bladbreedte tot meer dan 7mm. Plant overblijvend met kruipende, 4mm dikke,
donkerkleurige, ondergrondse uitlopers, dejonge roze.
Phalarisarundinacea L., rietgras (fig. 48)
Bladschijf zwaktot matiggeribd, ribbenbreder dan hoogof evenbreed
alshoog,aantal ribben veel,allemaalevenbreed.Tongetje langen afgeknot,somstotzeerlangenpuntig.Plantergvariabel,kaal,metbladeren
diemeestalkorterzijndan 15cm.Somstreft mendrijvende stengelsaan.
Deplantgroeitvaakmetstolonen(bovengrondseuitlopers)vanafdekant
het water in
Agrostis stolonifera L.,fioringras (fig. 49)
Bladschijf sterk geribd, ribben van de bladschijf veel hoger dan breed
driehoekig, puntig, bezet met uiterst korte stekeltjes (loep). De knopen
zijn vaak purperachtig gekleurd. Tongetje 2-4 mm lang, stomp. Bladschijf tot6mmbreed.Plantvormtgrijsgroenezodenmetnaarallekanten
neerliggende, later opstijgende, sterk geknikte stengels.
Alopecurus geniculatus L., geknikte vossestaart (fig. 50)
Bladeren aan de voet op dwarsdoorsnede vlak tot gootvormig . . . . 21
Bladeren aan de voet op dwarsdoorsnede rolrond of driehoekig .. 22
Bladeren met driehoekige spitsetop, 2-8(-10) mmbreed, glad, glanzend
donkergroen. Bladschedetot bovenaan gesloten endaar nagenoeg recht
afgesneden. Aanbeidezijden vandehoofdnerf vanhetbladbevindtzich
aan debladvoet een lichtevlek. Toppen van de uitlopers sterk verdikt.
ScirpusmaritimusL., heen,zeebies(fig. 51)
Bladerentotdetoptoegootvormigofvlak,2-4mmbreed,aanbeidezijden glanzend, wat slap. Bladschede tot bovenaan gesloten en daar diep
uitgerand. Uitlopers dun (zie ook 40b).
Carex disticha Hudson, tweerijige zegge
Bladeren aan de voet rolrond of vlak, smaller dan 5mm
23
Bladeren aan de voet driehoekig, breder dan 5mm
25
Bladeren zonder tussenschotten
24
Bladeren met opvallende tussenschotten, sterk afgeplat. Stengels recht27

24a.

b.
25a.

b.

26a.
b.
27a.
b.
28a.
b.

29a.
b.
30a.
b.
31a.
28

opstaandtotliggend,somsinhetwaterzwevend.Plant overblijvend, stevig in degrond verankerd (zieook 43a).
JuncusarticulatusL., zomprus (fig. 52)
Stengelsrechtopstaandtotliggend,indichtepolletjes, nietwortelendaan
deknopen.Plantéénjarig,teer,gemakkelijkuitdegrondtetrekken.Bladerendraaddun,diepgootvormig,waarineennetvormigetekening(loep)
(zie ook 43b)
Juncus bufonius L.,greppelrus
Stengelsliggendofinhetwaterzwevend,slap,lossezodenvormend,wortelend aan de knopen. Plant overblijvend. Bladeren vlak of driehoekig,
tot 1mm breed, lichtgroen
Scirpus fluitans L., vlottendebies
Bladeren(5-)10-30mmbreed,onderaanopdwarsedoorsnededriehoekig
en met scherpegevleugelde kiel, nooit drijvend. Bladtop stomp tot iets
uitgerand. Bij voorzichtig openscheuren van het blad vertonen zich
slechts enkele witte draden. Bij doorzicht valt de vierkantige structuur
van het blad op. Bladeren bovenaan vlak (bloeiwijze vertakt) (zie ook
29a; groep 3,20b)....Sparganiumerectum L., grote^egelskop (fig. 53)
Bladeren 3-12mm breed, onderaan op dwarse doorsnede driehoekig en
mettoteenvrij scherpe,nietgevleugeldekiel,vaakzwevenden drijvend.
Bladtop vrij stomp. Bladstructuur gelijk aan die van de vorige soort
(bloeiwijzeonvertakt).Bladerenvandeinhetwaterzwevendeplantenca.
3-8mmbreed, vanonderen minof meergekield, van bovenbijna ofgeheelvlak,maaraltijd meteenduidelijkemiddennerf (zieook29b;groep
2, 7b; groep 3,20a)
Sparganium emersum Rehm., kleine egelskop
Bladschijf vlak, geplooid, gootvormig of driehoekig
27
Bladschijf rolrond
42
Bladeren op doorsnede driehoekig, vooral onderaan, naar de top toe
vlak
28
Bladeren vlak, geplooid of gootvormig
30
Bladtop recht, vrij stomp. Bladeren onderaan vlak driehoekig, gekield,
gootvormig
29
Bladtopgedraaid, spits.Bladerenonderaan scherpdriekantig,nietgootvormig. Bij voorzichtig dwars doorscheuren van het blad vertoont zich
een groot aantal witte draden.
Butomus umbellatus L., zwanebloem(fig. 54)
Bladeren (5-)10-30mm breed (zieook 25a; groep 3,20b).
Sparganium erectum L., groteegelskop(fig. 53)
Bladeren 3-12mm breed (zie ook 25b; groep 3,20a).
Sparganium emersum Rehm., kleine egelskop
Bladeren vlak, in twee rijen, met een van voren open of zonder bladschede. Stengel rond
31
Bladerengeplooid ofgootvormig,indrierijen, meteenvanvorengesloten bladschede. Halmen scherp driekantig.
Carex L., zegge(fig. 57)
34
Bladeren met duidelijk zichtbare middennerf
32

b. Bladeren zonder opvallende middennerf
33
32a. Bladeren plaatselijk met dwarsverbindingen, gerimpeld, lichtgroen. Bij
doorbreken aromatisch geurend. ..AcoruscalamusL.,kalmoes(fig.55)
b. Bladeren zonder dwarsnerfverbindingen, meestal ongerimpeld, blauwachtig groen. Bij doorbreken zonder aromatische geur.
Irispseudacorus L., gelelis(fig. 56)
33a. Onderzijde blad zwak gewelfd. Bladeren blauwgrijs tot ongeveer 2cm
breed
Typha latifolia L., grotelisdodde(fig. 58)
b. Onderzijde blad sterk gewelfd. Bladeren dofgroen, tot ongeveer 1cm
breed
Typha angustifolia L., kleinelisdodde(fig. 59)
34a. Bladeren tot 1cm breed, geleidelijk in een punt uitlopend
35
b. Bladeren breder dan 1cm, vrij plotseling in een opgerichte punt uitlopend,bovenaanruwtotzeerruw.Onderstebladschedenmeestalnietrafelend, lichtbruin, iets purper aangelopen. Dwarsnerven inbladschede en
-schijven sterk ontwikkeld
Carex riparia Curtis, oeverzegge
35a. Planten zonder of met korteuitlopers;dichte pollen of lossezoden vormend
36
b. Planten met lange uitlopers; geen pollen of zoden vormend
39
36a. Bladschede zonder rafels of nauwelijks rafelend
37
b. Bladschede aan de randen met duidelijke netvormige rafels. Bladeren
blauwgroen, 3-5mmbreed,ruw,meestalrechtop.Halmenbovenaanruw.
CarexelataAll. (C hudsoniiA. Benn.),stijvezegge
37a. Bladeren smaller dan 6mm, vlak tot gootvormig, licht- tot grasgroen.
Plant dichte zoden vormend, zonder uitlopers
38
b. Bladerenbreder, 5-15mm, geplooid, geelgroen. Plant watlosserezoden
vormendmetzeerkorteuitlopers.Halmenscherpdriekantig,totvernaar
beneden zeer ruw
Carex pseudocyperus L., hoge cyperzegge
38a. Zodenvlak. Bladeren lichtgroen, somsgrasgroen, vlak enzwak gekield.
Schedenaandestengelvoetlichtbruin, weinigvezelend. Halmen 3-5mm
dik, stevig, stijf rechtopstaand zeer scherp driekantig, met holle zijden.
Tongetje driehoekig, meestal dubbel zo lang alsbreed.
Carexcuprina (Sandor) Nendtvitch (C.otrubaePodp.),
valse voszegge
b. Zoden hoog, horstvormig. Bladeren grasgroen, naar de voet toe gootvormig. Scheden aan de stengelvoet licht- tot zwartbruin, vaak gespikkeld. Halmen dunner dan 3mm, met vlakke zijden.
Carexpaniculata L.,pluimzegge(fig. 60)
39a. Bladschede zonder rafels, bruin of kleurloos
40
b. Bladschede met rafels, onderaan meestal purper aangelopen. Bladeren
5-10,zeldentot20mmbreed,vooralnaardetopvrijruw.Bovenstebladerennaaréénkantgericht,geleidelijkineenlangepuntuitlopend.Halmen
2-4mmdik, min of meerruw. ..Carexacutiformis Ehrh., moeraszegge
40a. Bladeren alleen aan de voet van de stengel geplaatst, geplooid tot vrij
vlak, dof
41
29

b. Bladeren ook tot hoog aan de stengel geplaatst, vlak tot gootvormig,
glanzend (zie ook 21b)
Carex disticha Huds., tweerijige zegge
41a. Bladeren smaller dan 3mm, licht geplooid tot vrij vlak of iets gootvormig,enigszinsstijf (3-)10-30(-50)cmlang,dof. Bijhetdrogen krullende
bladranden naar boven om. Halmen alleen bovenaan ruw.
Carexnigra(L.) Reichard, zwartezegge(gewone zegge)
b. Bladeren meestal breder dan 3mm,duidelijk geplooid, vrij slap,50-100
cm lang, dof. Bij het drogen krullen de bladranden naar beneden om.
Halmen meestal tot ver naar onderen ruw.
Carexacuta L., scherpe zegge
42a. Stengelsenbladerendunner dan5 mm.Plant minderdan 1 mhoog 43
b. Stengels en bladeren dikker dan 5mm. Plant meer dan 1m hoog 44
43a. Bladeren met tussenschotten (zie ook 23b).
Juncus articulatus L., zomprus (fig. 52)
b. Bladeren zonder tussenschotten (zie ook 24a).
Juncusbufonius L., greppelrus
44a. Stengelsaan devoet niet knotsvormig verdikt, meestal donker- of lichtgroen, glad, tot 1,5 meter hoog, in doorsnede rond. Plant overblijvend
met onder water kruipende wortelstokken diebosjes ondergedoken bladeren en vrijwel onbebladerde stengels boven water vormen. Plant 1-3
meter hoog (zieook 9a).
Scirpuslacustris L. ssp. lacustris, mattenbies(stoelenbies) (fig. 43)
b. Stengelsaan devoet meestalduidelijk knotsvormig verdikt, vaak blauw
of grijsgroen. Verder alsde vorige soort (zieook 9b)
Scirpuslacustris L. ssp. tabernaemontani (C.C. Gmelin) Syme
(S. lacustris L. ssp. glaucusauct., ruwebies (steenbies)
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Groep5
Planten met tegenoverstaande of kransstandige bladeren; boven water uitstekend of op hetdroge.

la.
b.
2a.
b.

3a.
b.
4a.

b.
5a.
b.
6a.
b.
7a.
b.

8a.

b.
9a.
b.

Planten met kransstandige bladeren
2
Planten met tegenoverstaande bladeren
6
Bladeren eirond tot lancetvormig
3
Bladeren lijnvormig, in acht- tot twaalftallige kransen, gaafrandig, afstaand,deondergedokenbladerenteruggeslagen.Stengel rechtopstaand,
boven water uitstekend, buisvormig, dicht bebladerd.
Hippuris vulgaris L., lidsteng (fig. 61)
Bladeren breder dan 0,5 cm, in kransen van drie tot vier
4
Bladeren smaller dan 0,5 cm, in kransen van vier tot acht
5
Stengel vierkant. Bladeren bij doorzicht zonder oranjebruine punten,
lancetvormig,methartvormigeofafgerondevoet.Plantminofmeerbehaard (zieook 18a).
Lythrumsalicaria L., (gewone) kattestaart(fig. 62)
Stengelrond. Bladeren bij doorzicht metoranjebruine punten, langwerpig tot eirond, met versmalde voet. Plant zacht behaard.
Lysimachia vulgaris L., (gewone) wederik(fig. 63)
Bladerenmeestalinkransenvanvier.Bladtopstomp,zonder stekelpuntje.
Stengel min of meer glad...GaliumpalustreL., moeraswalstro (fig. 64)
Bladeren meestal in kransen vanzestot acht. Bladtop met stekelpuntje.
Stengel met weerhaakjes.Galium uliginosum L., ruw walstro(fig. 65)
Bladeren gedeeld
7
Bladeren enkelvoudig
9
Bladeren driedelig, in elk geval de hogere
8
Bladeren samengesteld, uitnegentot eenentwintigof nogmeer blaadjes
bestaand.Blaadjes eirondtotlancetvormig,aandebovenstebladerentot
lijnvormig, verwijderd tot grof getand (zie ook groep 7, 12b).
Valeriana officinalis L., echtevaleriaan (fig. 66)
Bladsteel gevleugeld. Bladeren zittend, versmald in de korte bladsteel,
slippenlancetvormigmetgrofgezaagdebladrand.Onderstebladerenniet
ingesneden. Plant weinig behaard tot kaal.
Bidenstripartita L., gevleugeld tandzaad
(driedelig tandzaad)(fig. 67)
Bladsteel niet gevleugeld. Bladeren kort gesteeld, slippen lancetvormig
met grof gezaagde bladrand. Plant min of meer kort behaard.
EupatoriumcannabinumL., koninginnekruid, leverkruid (fig. 68)
Bladeren zittend
10
Bladeren min of meer gesteeld
25
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10a.
b.
11a.
b.
12a.
b.
13a.
b.

14a.
b.

15a.
b.
16a.
b.
17a.
b.
18a.
b.

19a.
b.

20a.
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Bladeren gaafrandig
11
Bladeren fijn gezaagd, gekarteld of getand
19
Bladeren met versmalde voet
12
Bladerenmetafgerondeofhartvormige,somsstengelomvattendevoet 18
Plant rechtopstaand
13
Plant slap, min of meer liggend
15
Stengel kaal of zwak behaard, iets kantig
14
Stengelruwbehaard,duidelijk vierkantig.Stengelbladensmallancetvormig,dewortelstandige langwerpig-spatelvormig, spits,iets ruw. Ophet
blad iseen fijne reliëfvormige nervatuur zichtbaar.
Lychnisflos-cuculi L., echtekoekoeksbloem
Stengel kaal. Bladeren alle tegenoverstaand, langwerpig-lancetvormig,
kaal, gaafrandig (zieook 16b).
Stellaria palustris Retz., zeegroene muur (fig. 69)
Stengelmeestalzwakbehaard. Bovenstebladerenverspreid, somsalleen
dealleronderstetegenoverstaand, vaakietsgetand (zieook24b;groep6,
22b; groep 8, 6b)
Epilobium palustre L., moeraswilgeroosje
(moerasbasterdwederik) (fig. 70)
Bladeren langwerpig tot lancetvormig
16
Bladeren spatelvormig tot smal langwerpig, ietsvlezig.
Montia fontana L.,bronkruid
Bladeren aan de voet gewimperd. Stengel meestal vertakt. Plant grasgroen of bleekgroen
17
Bladerenaandevoetkaal.Stengelrechtopstaand, somsminof meerliggend, niet vertakt. Plant zeegroen, somsgrasgroen (zieook 14a).
Stellaria palustris Retz., zeegroene muur
Plant bleekgroen, liggend, vaak wortelend aan de knopen.
Stellaria uliginosa Murray (S.alsineGrimm ex Hoffm.),
moerasmuur
Plant grasgroen, liggend of opstijgend, niet wortelend aan de knopen.
Stellariagraminea L., grasmuur
Bladerenmethartvormigeofafgeronde voet,lancetvormig,zonderbruine klierpuntjes. Stengel vierkantig, kort behaard (zie ook 4a).
Lythrumsalicaria L., (gewone) kattestaart(fig. 62)
Bladeren met stengelomvattende voet, meestal tegenoverstaand, lancettotlijn-lancetvormig,metopdoorzichtbruineklierpuntjes. Jongebladeren aan de randen ingerold. Stengel rond, kaal of aan de top dicht behaard
Lysimachia thyrsiflora L., moeraswederik (fig. 71)
Stengel rond of bijna vierkantig. Bladeren kaal of zacht behaard . 20
Stengel duidelijk vierkantig. Bladeren stijf behaard, langwerpiglancetvormigmetzwakhartvormigevoet,spits,ietsgekarteld, vanonderenvaakgrijs.Onderstebladerenmeestalzeerkortgesteeld,dehogerezittend en stengelomvattend
Stachys palustris L.,moerasandoorn
Stengel bijna vierkantig. Bladeren kaal
21

b. Stengel rond. Bladeren kaal tot zacht behaard
22
21a. Goed ontwikkelde stengel groen (bloemen blauw,nadebloeimakende
bloemstelen eenscherpe hoek metdeasvandebloeiwijze).
Veronica anagallis-aquatica L.,blauwewater-ereprijs (fig. 72)
b. Goed ontwikkelde stengel paars aangelopen (bloemen rosemetdonkerdereaderen,nadebloeimakendebloemsteleneenbijna rechtehoekmet
deasvandebloeiwijze). Veronicacatenata Pennell, rode water-ereprijs
22a. Bladeren metversmalde tot vrij brede voet
23
b. Bladeren metstengelomvattende voet, somsalleen deonderste bladeren
tegenoverstaand, zachtbehaard, kort aflopend, langwerpig-lancetvormig,
scherp gezaagd, methaakvormig gekromde tanden. Stengel metlange,
afstaande haren, naar boven ookmetkortere klierharen bezet (zie ook
groep 6, 13a;groep 8, 5b). .Epilobium hirsutum L., harig wilgeroosje
23a. Bladerenverwijderd getandtotbijnagaafrandig, somsalleendeonderste
bladeren tegenoverstaand
24
b. Bladeren grof gezaagd, aan devoet iets vergroeid enversmald, lancetvormig, kaal
Bidenscernua L., knikkend tandzaad(fig.73)
24a. Stengel met lange afstaande haren, naar boven ook met kortere klierharenbezet. Bladeren verwijderd enzwakgetand, lancetvormig oflangwerpig.Wortelstokaanwezigmetindevruchttijd zittendeofkortgesteelde,zichspoedigverlengendebladrozetten (zieookgroep6, 12b;groep8,
6a)
Epilobium parviflorum Schreber,
kleinbloemigwilgeroosje (kleinbloemige basterdwederik)
b. Stengelkortenspaarzaambehaardtotkaal.Bladerengaafrandig totbijna gaafrandig, lancetvormig tot lijn-lancetvormig, met iets omgerolde
rand.Bovengrondseuitlopersaanwezig(zieook14b;groep6,22b;groep
8, 6b)
Epilobium palustre L., moeraswilgeroosje
(moerasbasterdwederik) (fig.70)
25a. Stengel rond
26
b. Stengel kantig
27
26a. Plant liggend. Bladeren rondachtig, breed spatelvormig, bij doorzicht
bruine puntjes vertonend. Bladrand gaaf.
LysimachianummulariaL.,penningkruid (fig.74)
b. Plant aanvankelijk liggend, daarna echter opstijgend. Bladeren rondachtigtotlangwerpig-elliptisch, stomp,bijdoorzichtgeenbruine puntjes
vertonend.Bladrandzwakgekarteldtotgezaagdensomsookbijna gaafrandig. Gehele plant glimmend.
Veronica beccabunga L.,beekpunge(fig.75)
27a. Bladrand gekarteld
28
b. Bladrandgrofgetand.Bladschijfvooreendeelkamvormiggedeeld,langwerpigeirondtotlangwerpig-lancetvormig, vaakaandevoetveerspletig.
Lycopuseuropaeus L., wolfspoot (fig.76)
28a. Bladerenlangwerpig-lancetvormig, aandevoetzwak hartvormig. Plant
niet geurend
Scutellaria galericulata L., blauwglidkruid (fig.78)
33

b. Bladerenrondachtig eivormig,aan devoethartvormig. Plant sterk geurend
Mentha aquatica L., watermunt(fig. 77)
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Groep6
Plant metverspreidstaande ongedeeldebladeren;bovenwater uitstekend of op
het droge.
la. Plant met wit melksap
2
b. Plant zonder melksap
3
2a. Plant windend of liggend. Bladrand gaaf. Bladvoet diep hartvormig of
pijlvormig met hoekig afgeronde oortjes.
Calystegia sepium(L.) R. Br., haagwinde
b. Plant rechtopstaand. Bladrand stekelig. Bladvoet pijlvormig met toegespitste, afstaande oortjes.
Sonchus palustris L., moerasmelkdistel (fig. 79)
3a. Bladeren cirkelrond of hart-niervormig
4
b. Bladeren breed langwerpig tot lancetvormig
5
4a. Bladeren cirkelrond, schildvormig, vastgehecht op dekruipende, wortelende stengel (zieook groep 8, 10b).
Hydrocotyle vulgaris L., waternavel (fig. 109)
b. Bladeren hart-tot niervormig. Stengelrechtopstaand of opstijgend, niet
wortelend
Caltha palustris L., dotterbloem (fig. 80)
5a. Alle bladeren korter dan 40cm
6
b. Bladeren, inelkgevaldewortelstandige, langer dan40cm,vaak metgekroesde rand. Bladvoet versmald tot zwak hartvormig (zieook groep8,
7b)
Rumex hydrolapathum Hudson, waterzuring (fig. 81)
6a. Bladeren gaafrandig tot getand of gezaagd
7
b. Bladerenstekelig,lang,smal,diepingesneden. Stengeltot bovenaanstekelig,gevleugeld.Degeheleplantmaakt eenijle, schraleindruk (zieook
groep 8, 4b)
Cirsium palustre (L.) Scop., kale jonker
7a. Planten behaard of viltig
8
b. Planten kaal of slechts spaarzaam behaard
14
8a. Bladeren gaafrandig of nagenoeg gaafrandig
9
b. Bladeren onregelmatig getand of gezaagd
11
9a. Planten met alleen bladeren aan de stengel, aangedrukt behaard .. 10
b. Plantenmetwortel-enstengelbladeren,ruwbehaard.Bladfors,meerdan
10cmlangenmeerdan4cmbreed,langsdebladsteelduidelijk aflopend.
Symphytum officinale L., smeerwortel
10a. Planten metverkruipendewortelstok. Bladerenlancetvormig, met hartvormige voet en stengelomvattend tuitje. Stengel rond (zieook 15b).
Polygonum amphibium L., veenwortel, landvorm (fig. 82)
b. Planten zonder wortelstok. Bladeren langwerpig, naar voren breder en
stomp, de onderste steelachtig versmald, zonder tuitje. Stengel rond of
zwak kantig
Myosotislaxa Lehm. (M. cespitosa C.F. Schultz.),
zompvergeet-mij-nietje (fig. 83)
35

lia. Bladeren zittend met versmalde voet of kort gesteeld
12
b. Bladeren zittend met stengelomvattende voet
13
12a. Bladeren, vooral aan de onderzijde, witviltig, scherp getand, lijnlancetvormig,deonderstegesteeld,debovenstezittend. Stengelnaarboven enigszins zacht behaard, rechtopstaand, meestal onvertakt, hol en
aan devoet rood. Een kruipende wortelstok aanwezig.
Senecio paludosus L., moeraskruiskruid
b. Bladerenkortbehaard,verwijderd enzwakgetand,lancetvormigoflangwerpig,kortgesteeldof zittend. Stengelmetlangeafstaande haren, naar
boven ook met kortere klierharen bezet. Wortelstok aanwezig met inde
vruchttijd zittendeof kortgesteelde,zichspoedigverlengendebladrozetten (zie ook groep 5,24a; groep 8, 6a)
Epilobium parviflorum Schreber, kleinbloemig wilgeroosje
(kleinbloemige basterdwederik)
13a. Stengelmet langeafstaande haren, naar bovenook met kortere klierharenbezet. Bladeren,inelkgevaldemiddelste,stengelomvattend, kort aflopend,langwerpigtotlancetvormig,scherpgezaagdmethaakvormiggekromde tanden, behaard (zie ook groep 5, 22b;groep 8, 5b).
Epilobium hirsutum L., harig wilgeroosje
b. Stengel naar boven wollig-viltig. Bladeren alle stengelomvattend met
hartvormige voet, langwerpig, gekarteld, van onderen dun grijsviltig.
Pulicariadysenterica (L.) Bernh., heelblaadjes
14a. Bladeren aan de voet met een vliezig stengelomvattend tuitje
15
b. Bladeren zonder tuitje
19
15a. Planten zonder wortelstok
16
b. Plantenmeteenverkruipendewortelstok.Bladerenaangedruktbehaard,
kort gesteeld, lancetvormig, dof, met afgeronde, of zwak hartvormige
voet.Stengelopstijgend ofrechtopstaand. Alslandvormvaaknietbloeiend (zieook 10a).
Polygonum amphibium L., veenwortel, landvorm (fig. 82)
16a. Bladeren alle zittend of kort gesteeld, tuitjes gewimperd
17
b. Bovenste bladeren zittend, de onderste lang gesteeld, tuitjes kaal .. 18
17a. Plant met scherpe smaak. Tuitjes kort gewimperd. Bladvoet versmald.
Polygonum hydropiper L., waterpeper (fig. 84)
b. Plantzonderscherpesmaak.Tuitjesduidelijkgewimperd.Bladvoeteveneens versmald
Polygonum mite Schrank en P. minus Hudson,
zachteenkleineduizendknoop.
DebladerenvanP. mitezijn 10-20mmbreedendievanP. minus3-6mm.
18a. Bladrand sterk gekroesd. Bloemtros zonder of met een enkel blaadje.
RumexcrispusL., krulzuring(fig. 85)
b. Bladrand vlak tot nagenoegvlak. Smalleblaadjes tot hoogindebloemtros, uitgezonderd aan detop.
Rumexconglomerate Murray,kluwenzuring
Vegetatief op laatst genoemde soort lijken o.a. Rumex palustris Sm.,
36

19a.
b.
20a.
b.
21a.
b.

22a.
b.

23a.
b.

24a.
b.
25a.

b.
26a.
b.

moeraszuring(fig. 86)(Dezeheeft bladerenmeteenindesteelversmalde
bladvoet. Smalleblaadjes aanwezigtot aandetopvandebloemtros.)en
Rumex sanguineus L., bloedzuring (Nervatuur soms rood aangelopen.
Smalle blaadjes tot in het onderste deel van debloemtros.).
Bladeren gaafrandig of iets gegolfd
20
Bladeren getand, fijn gezaagd of slechts met een enkel tandje . . . . 24
Bladeren zittend of zeer kort gesteeld, de onderste soms langgesteeld,
niet geoord
21
Bladerenalleduidelijk gesteeld, spits,eivormig,mettweeslippen aande
voet (geoord). Stengel windend of rechtopstaand, deels houtig (zieook
groep 7, 4b)
Solanum dulcamara L., bitterzoet(fig. 87)
Bladeren onbehaard
22
Bladeren bij de basis spaarzaam behaard, verder kaal, zittend,
langwerpig-lancetvormig, iets spits, de onderste steelachtig versmald,
spatelvormig
Myosotispalustris (L.) L. (M. scorpioides L.),
(moerasvergeet-wij-nietje (fig. 88)
Planten zonder uitlopers
23
Planten met draadvormige zeer dunne uitlopers. Bladeren lancetvormig
totlijn-lancetvormig, gaafrandig ofbijna gaafrandig metietsomgerolde
rand, metwigvormigevoetzittend (zieookgroep5, 14ben24b;groep8,
6b)
Epilobium palustre L., moeraswilgeroosje
(moerasbasterdwederik) (fig. 70)
Bladeren langer dan 10cm, lancetvormig, toegespitst, de onderste vrij
lang gesteeld. Stengel rechtopstaand (zieook 26a; groep 8, 8a en 15a).
Ranunculus lingua L., groteboterbloem(fig. 89)
Bladerenkorterdan 10cm,rondachtigtotlancetvormig,deonderstelang
gesteeld ensomstamelijk breed, ergvariabel. Stengelliggend tot opstijgend (zieook 26b;groep 8, 8ben 15b).
Ranunculus flammula L., egelboterbloem (fig. 90)
Bladrand duidelijk getand of gezaagd
25
Bladrand zwak getand of met slechts een enkel tandje
26
Bladrandgetandofgezaagd,somsooknagenoegglad.Bladerenlangwerpigtot lancetvormig, zittend, deonderstegesteeld. Vaak komen aandezelfde plant diverse soorten bladeren voor (zieook groep 7,6a).
Rorippa amphibia (L.)Besser, gelewaterkers (fig. 91)
Bladrand fijn gezaagd. Bladeren lijn-lancetvormig, ten hoogste 1cm
breed, zittend. Er komt maar één soort van bladeren voor.
Achillea ptarmica L., wildebertram (fig. 92)
Bladrand zwak getand (zieook 23a; groep 8, 8a en 15a).
Ranunculus lingua L., groteboterbloem(fig. 89)
Bladrand metslechtseenenkeltandje (zieook 23b;groep8,8ben15b).
Ranunculus flammula L., egelboterbloem (fig. 90)
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Groep 7
Planten met verspreidstaande, gedeelde bladeren

la.
b.
2a.
b.
3a.

b.

4a.
b.

5a.
b.
6a.

b.

7a.
b.
8a.
b.
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Bladeren alle drietallig
2
Bladeren meertallig, soms zijn de bovenste drietallig
5
Blaadjes gezaagd of ingesneden
3
Blaadjes gaafrandig
4
Blaadjes regelmatig scherpgezaagd, topblad zittend. Bladrand en-steel
fijn behaard.Bladerenvijf-totzeventalliggeveerd,debovenstedrietallig,
blaadjes langwerpig,vanonderenblauwachtiggroen.Stengelsrechtopof
liggend en opstijgend (zie ook 10b).
Potentilla palustris (L.) Scop., wateraardbei (fig. 93)
Blaadjes met onregelmatig ingesneden slippen, topblad duidelijk
gesteeld. Bladerenverspreid behaard of kaal, drietallig of driedelig,beiderzijds groen of geelachtig groen. Stengels deelvan hetjaar kruipend.
Ranunculus repens L., kruipendeboterbloem
Bladeren wortelstandig. Blaadjes alle evengroot, klaverachtig, langwerpig eirond. Bladstelen gevuld. Plant geheel kruidachtig.
Menyanthes trifoliata L., waterdrieblad (fig. 94)
Bladeren niet wortelstandig, gedeeld in een groot blad met kleine zijblaadjes aan de voet (oortjes). Plant windend of rechtopstaand, deels
houtig (zie ook groep 6,20b).
Solanum dulcamara L., bitterzoet(fig. 87)
Bladeren niet geveerd
6
Bladeren geveerd
7
Insnijdingen verdelen het blad kamvormig en staan ongeveer loodrecht
opdemiddennerf.Overigebladerenlangwerpigtotlancetvormig,getand
of gezaagd, veerspletig, zittend, de onderste gesteeld. Stengel rechtopstaand, aan devoet kruipend, wortelend (zieook groep 6,25a).
Rorippa amphibia (L.) Besser, gelewaterkers (fig. 91)
Insnijdingenzijnnaardebladvoetgerichtenverdelenhetbladindriegrove,weeringesnedendelen.Bladerenietsvlezig,somsinhetwinterseizoen
op het water drijvend. Stengel rechtopstaand (zie ook groep 2,2b).
Ranunculus sceleratus L., blaartrekkende boterbloem
Bladeren enkelvoudig geveerd
8
Bladeren meervoudig geveerd, in elk gevalde onderste
19
Bladeren regelmatig geveerd
9
Bladeren afgebroken geveerd. Blaadjes groot, eirond, aan de onderzijde
witviltig. Topblad groter, handvormig, alle blaadjes ongelijk gezaagd.
Filipendula ulmaria (L.)Maxim., moerasspirea (fig. 95)

9a.
b.
10a.
b.

lia.
b.
12a.
b.
13a.

b.

14a.
b.
15a.
b.
16a.

b.

17a.

Blaadjes aan de rand gezaagd
10
Blaadjes aanderand gegolfd, hoekig getand of gaafrandig
14
Bladranden en bladstelen kaal
11
Bladranden enbladstelen fijn behaard. Bladerenvijf- totzeventallig geveerd, debovenste drietallig, blaadjes langwerpig, vanonderen blauwachtig groen (zieook 3a).
Potentilla palustris(L.)Scop., wateraardbei (fig. 93)
Planten rechtopstaand
12
Plantenkruipend,opstijgendofinhetwaterzwevend.Blaadjes eirondof
eirond-lancetvormig, vaak metbruinachtige nervatuur.
Apium nodiflorum (L.)Lag.,grootmoerasscherm (fig. 96)
Blaadjes gezaagd
13
Blaadjes verwijderd totgrof getand,heteindblaadje vaakwatforser dan
de andere (zieookgroep 5, 7b).
Valerianaofficinalis L.,echtevaleriaan (fig. 66)
Topbladovaal,gelijkvanvormalsdezijblaadjes. Bladrandregelmatigen
scherpgezaagd. Bladerenlancetvormig,deondergedokene dubbelveerdelig,metlijnvormigeslippen.Stengelkantig,gegroefd. Wortelstokkruipend
Sium latifolium L.,grote watereppe (fig.97)
Topbladdrielobbig, andersvanvormdandezijblaadjes. Bladrandonregelmatiggezaagd,metenkelediepeinsnijdingen tussendeondiepe.Stengel rond, gestreept. Wortelstok kruipend metuitlopers.
Berulaerecta (Hudson) Coville (SiumerectumHudson),
kleinewatereppe (fig.98)
Bladeren bestaande uitafzonderlijke blaadjes, dieduidelijk gescheiden
zijn
15
Bladeren bestaande uitmetelkaar onderling verbonden slippen... 18
Planten metbladeren zowel ineenwortelrozet alsaandestengel.. 16
Planten metalleen bladeren aandestengel
17
Plant meteenpenwortel. Stengelvooralonderaan dichtbehaard enrijk
bebladerd. Wortelrozetblaadjes rondachtig-eivormig, gelobd of getand,
gesteeld.Blaadjesderstengelbladerenvijf-ofmeerparig,meestalzittend,
langwerpig, getand of gelobd.
Cardamineflexuosa With.,bosveldkers
Plant meteen kleine,dikke,knobbelige,meestalhorizontale wortelstok.
Stengelkaalofverspreidbehaard. Wortelrozetblaadjes rondachtig,hoekig,kaalenvrijwelgaaf,zittendofkortgesteeld.Blaadjesderstengelbladerenvier-totzesparig,meestalzittend, lijnvormig oflangwerpig,gaafrandig
Cardamine pratensis L.,pinksterbloem (fig.99)
Stengel hol,liggend en opstijgend, aandevoet kruipend. Bladeren in
rondachtige blaadjes verdeeld, alle ongeveer gelijk vanvorm.
Nasturtium microphyllum (Boenn.) Airy Shaw,
slanke waterkers (fig. 100)
EensoortdieerveeloplijktisN.offinicale R.Br.,echtewaterkers. Alleen
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b.
18a.

b.

19a.
b.
20a.
b.

21a.

b.

22a.
b.

23a.
b.
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aandehauwen(vruchten),zaadenkroonbladzijnzevanelkaarteonderscheiden,
Stengelgevuld,rechtopstaand.Bladerenineirondetotlangwerpigeblaadjes
verdeeld
Cardamine amara L., bittere veldkers
Bladerenveerdeligof-spletig,vaakmeteengrote,bredeeindslip.Zijslippen langwerpig of eirond, getand. Vruchten, indien aanwezig, 6-8 mm
lang en 1,5-3 mm breed.
Rorippa palustris (L.) Besser (R. islandicaauct.), moeraskers (fig. 101)
Bladeren zonder opvallende eindslip. Zijslippen lijnvormig-langwerpig,
getandofveerspletig.Vruchten,indienaanwezig,7-18mmlangenongeveer 1 mm breed.
Rorippa sylvestris (L.) Besser, akkerkers(fig. 102)
Slippen van de laatste orde gaaf of nagenoeg gaaf
20
Slippen van de laatste orde gezaagd of met enkele grove tanden... 22
Plant zonder melksap
21
Plant met melksap. Onderste bladeren tot drievoudig geveerd. Blaadjes
van delaatste ordeeirond, vaak diepspletig met lijn-lancetvormigeslippen met een wittetop. Stengel kantig, gegroefd, hol.
Peucedanum palustre (L.) Moench, melkeppe(fig. 103)
Stelender stengelbladeren evenalsdestengelwijd buisvormig. Bladeren
weinigontwikkeld, deonderstedubbel,somstotdrievoudig,debovenste
enkel geveerd, met lijnvormige, vaak driespletige blaadjes.
Oenanthe fistulosa L.,pijptorkruid (fig. 104)
Stelen der stengelbladeren niet of zeer nauw buisvormig. Bladeren
dubbel- tot drievoudig geveerd. Slippen lancetvormig tot veerdelig, die
der ondergedoken bladeren draadvormig. Stengel onderaan opvallend
dik, hol, geribd en wijd vertakt.
Oenanthe aquatica (L.) Poiret, watertorkruid (fig. 112)
Blaadjes uitlopend in een spitse punt, gezaagd
23
Blaadjes vandelaatsteordeindebovenstehelft metvaakdriegrovetanden. Bladeren twee- of drievoudig geveerd met grove, vaak 2 cm lange
blaadjes. Stengel gegroefd, rechtopstaand.
Thalictrum flavum L.,poelruit (fig, 105)
Wortelbladeren met ronde, niet gootvormige steel, drievoudig geveerd,
metlancetvormige,scherpgezaagdeblaadjes.Wortelstokloodrecht, dik,
hol, in kamers verdeeld. ..Cicuta virosa L., waterscheerling (fig. 106)
Wortelbladeren met diep gegroefde, gootvormige steel, drievoudig geveerd,meteirondeof lancetvormige, ongelijk getandeblaadjes. Penwortel niet opvallend dik, gevuld.
Angelica sylvestris L.,gewoneengelwortel (fig. 107)

Groep8
PlantenmetonbebladerdeStengelsofstengelloos(somsslechtseenbepaaldeperiode stengelloos), bladeren dan wortelstandig, meestal in een rozet gerangschikt; boven water uitstekend of op het droge.
la. Bladeren enkelvoudig
2
b. Bladeren gedeeld (zie groep 7). Bij veel planten met dedeelde bladeren
staanvroeginhetjaar,evenalsbijtweejarigeninheteerstejaar,debladerenineenwortelrozet. Ditgebeörtvaak bij Schermbloemigen. Dezezijn
goed te determineren met de tabel van groep7.
2a. Bladerenzittendof, indiengesteeld,bladsteelveelkorterdandehelft van
de bladschijf
3
b. Bladerenlanggesteeld,bladsteellangerdandehelft vandebladschijf 9
3a. Bladeren zittend in een dicht, vlak rozet
4
b. Bladeren kort tot vrij lang gesteeld, in een los rozet, meestal rechtopstaand of schuin
7
4a. Bladeren getand tot gaafrandig
5
b. Bladeren stekelig (zieook groep 6,6b).
Cirsium palustre (L.) Scop., kalejonker
5a. Bladeren verwijderd en zwak getand tot gaafrandig
6
b. Bladeren scherp gezaagd met haakvormig gekromde tanden (zie ook
groep5,22b;groep6, 13a). ..EpilobiumhirsutumL.,harig wilgeroosje
6a. Bladeren verwijderd enzwak getand, langwerpig of lancetvormig, bladrand vlak (zieook groep 5,24a; groep 6, 12b).
Epilobium parviflorum Schreber,
kleinbloemigwilgeroosje (kleinbloemige basterdwederik)
b. Bladeren gaafrandig tot ietsgetand, lancetvormig tot lijn-lancetvormig,
bladrand omgerold (zieook groep 5, 14ben 24b;groep 6,22b).
Epilobium palustre L., moeraswilgeroosje
(moerasbasterdwederik) (fig. 70)
7a. Bladschijf korter dan 20cm, vlak, verwijderd getand tot gaafrandig 8
b. Bladschijf langer dan 20cm, vlak tot gekroesd, iets gekarteld (zie ook
groep 6, 5b)
Rumex hydrolapathum Hudson, waterzuring (fig. 81)
8a. Bladschijf langerdan 10cm,bladsteel kort (zieook 15a;groep6,23aen
26a)
Ranunculus lingua L., groteboterbloem(fig. 89)
b. Bladschijf korterdan 10cm.Bladsteelvandeonderstebladerenvrijlang
(zieook 15b;groep 6, 23ben26b).
Ranunculus flammula L., egelboterbloem (fig. 90)
9a. Bladeren cirkelrond, of eirond tot lancetvormig
10
b. Bovenwaterbladeren pijlvormig, in een rozet gerangschikt. Ondergedoken bladeren langwerpig lancetvormig tot lijnvormig, doorschijnend,
voorzien van een fijne, rechthoekige dwarsnervatuur (zie ook groep 3,
41

19b)
Sagittaria sagittifolia L., pijlkruid (fig. 108)
10a. Bladeren eirond tot lancetvormig
11
b. Bladeren cirkelrond, schildvormig, gekarteld, langgesteeld, vastgehecht
op de kruipende, wortelende stengel (zieook groep 6,4a).
Hydrocotyle vulgarisL., waternavel (fig. 109)
lia. Bladeren elliptisch tot lancetvormig, soms eirond, in een rozet gerangschikt
12
b. Bladerenbreedeirondmethartvormigevoet,aandetopkort toegespitst,
nietineenrozetgerangschikt...CallapalustrisL.,slangewortel(fig.110)
12a. Bladschijf parallelnervig, gaafrandig
13
b. Bladschijf netnervig, meestal wat getand
15
13a. Bladsteel van boven zwak gootvormig, smal gevleugeld, lang
14
b. Bladsteel van bovenvlak. Bovenwater uitstekende bladeren klein, smal
metwigvormigevoetenvrijspitsetotvrijstompetop.Onderwaterbladeren lang en lijnvormig tot iets lancetvormig.
AlismagramineumLej.,smalbladige waterweegbree (fig. Ill)
14a. Boven water uitstekende bladeren groot en breed, eirond tot lancetvormig,vaakmetafgerondetothartvormige,somswigvormigevoetenspitse
top.Onderwatergroeiendebladerenlijn-lancetvormig.Inmatigdiepwater kunnendebladeren drijven enzijn dan kleinmetafgeronde tot hartvormigevoet.Eentweetalevenwijdiglopendenervenligtaan weerszijden
van de middennerf en meer naar de buitenrand van het blad (zie ook
groep 2, 13b;groep 3,15b).
Alisma plantago-aquatica L., grote waterweegbree
b. Bovenwateruitstekendebladerengroot,maarvrijsmal,elliptischtotlancetvormig, aan devoetafgerond of versmald enaan detop spits,nervatuur en onderwaterbladeren als van vorige soort.
Alisma lanceolatum With., middelste waterweegbree
15a. Bladeren zwak regelmatig getand, bladschijf meestal langer dan 10 cm
(zieook 8a, groep 6, 23a en26a).
Ranunculus lingua L., groteboterbloem(fig. 89)
b. Bladeren met eenenkeltandje, bladschijf korter dan 10cm (zieook8b;
groep 6, 23b en26b).
Ranunculus flammula L., egelboterbloem (fig. 90)
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1
2
3
4
5
6

44

AzollafiliculoidesLamk. 1,7x
Lemna trisulca L. 3,3x
Spirodelapolyrhiza(L.) Schleiden 3,3x
Wolffiaarrhiza (L.) Horkei exWimmer 23x
Lemna gibbaL. 10x
Lemna minorL. 6,7x

7
8
9a
b
10
11
12

Ricciocarpus natans (L.) Corda 3,3x
RicciafluitansL. 2x
Stratiotes aloides L. 0,3x
Stratiotes aloides L. 0,2x
Ranunculusaquatilis L. 0,7x
Nymphoidespeltata(Gmel.)O. Kuntze 0,3x
Hydrocharis morsus-ranae L. 0,3x
45

18b

13
14
15
16
17
18a
b
46

Callitricheplatycarpa Kütz. 0,7x
Luronium natans(L.) Rafin 0,2x
Nupharlutea(L.) Sm. 0,1 x
NymphaeaalbaL. 0,2x
PolygonumamphibiumL., watervorm 0,3x-0,2x
Eleocharisacicularis (L.) Roemer &Schuhes 0,7-0,3x
Eleocharisacicularis (L.) Roemer &Schuhes, detail stengel 3,3x

18a

19
20
21
22

Potamogetonnatans L. 0,3x
Fontinalisantipyretica Hedw. 0,7x
PotamogetonacutifoliusLink 0,7x
PotamogetonpectinatusL. 0,3x

47

f

23
a
b
c
d
e
f
g

48

Potamogetonsp., details
Potamogetoncompressus L. 2,7x
PotamogetonacutifoliusLink 2,7x
PotamogetonobtusifoliusMert. & Koch 2,7x
Potamogetonberchtoldii Fieb. 2,7x
Potamogetonpusillush. 2,7x
PotamogetonmucronatusSchrader exSonder 2,7x
Potamogetontrichoides Cham. &Schld. 2,7x

g 23

24
25
26
27a
b
28

Potamogetonlucens L. 0,4x
Potamogetoncrispus L. 0,7x
Potamogetonperfoliatus L. 0,7x
Utricularia vulgaris L., detail van blaasjes 5,3x
Utricularia vulgaris L. 0,7x
HottoniapalustrisL. 0,7x

49

31a

29
30
31a
b
32a
b
33
50

'32a

PotamogetondensusL. 0,7x
ZannichelliapalustrisL. 0,7x
Elodeacanadensis Michaux 0,7x
Elodeacanadensis Michaux 2,7x
Elodeanuttallii(Planchon) St. John
Elodeanuttallii(Planchon) St. John
Myriophyllumverticillatum L. 1 x

'32b

0,7x
2,7x

35b

34a
b
35a
b
36
37

Ceratophyllum demersumL. 0,7x
Ceratophyllum demersumL., detail bladkrans 2x
Chara vulgaris L. 0,7x
Chara vulgaris L. 6,7x
Chara globularisThuill., detail 6,7x
Nitellasp. 0,7x
51

39

41b
38a

41a

38a EquisetumfluviatileL. 0,7x
b, c EquisetumfluviatileL., details 2x
39
EquisetumpalustreL. 2,7x
40
Equisetumarvense L. 2x
41a Juneuseffusus L. 0,3x
b JuncuseffususL., stengeldoorsnede
42
Eleocharispalustris(L.) Roemer &Schultes 0,7x
52

I 44

43a
b
44
45
46
47
48

Scirpus lacustris L. 0,05x
Scirpus lacustris L. detail voet 0,3x
Glyceria maxima(Hartman) Holmberg 1,7x
Glyceriafluitans(L.) R.Br. 2,7x
PoapalustrisL. 4x
Phragmites australis (Cav.) Trin. exSteudel 0,7x
Phalarisarundinacea L. 1,3x
53

52b

52a

49
50
51
52a
b
53

54

AgrostisstoloniferaL. 3,3x
Alopecurusgeniculates L. 4x
ScirpusmaritimusL. 0,2x
Juncusarticulatus L. 0,3x
Juncusarticulatus L., opengesneden blad 0,7x
Sparganium erectumL. 0,3x

54
55
56

Butomus umbellatusL. 0,4x
Acorus calamus L. 0,2x
Irispseudacorus L. 0,2x

55

57
a
b
c
d
e
58
59
56

Carexsp.
habitus 0,3x
deelblad 1,3x
bladschede 1,3x
tongetje 1,3x
doorsnede bladeren 1,3x
TyphalatifoliaL. 0,05x
Typhaangustifolia L. 0,4x

60
61
62
63
64
65

Carexpaniculata L. 0,02x
Hippuris vulgaris L. 0,7x
Lythrum salicaria L. 0,7x
Lysimachiavulgaris L. 0,7x
GaliumpalustreL. 1,3x
Galiumuliginosum L. 1,3x
57

66
67
68
69
70
71

58

Valeriana officinalisL. 0,4x
Bidenstripartita L. 0,3x
Eupatoriumcannabinum L. 0,3x
StellariapalustrisRetz. 0,4x
EpilobiumpalustreL. 0,7x
Lysimachiathyrsiflora L. 0,4x

72
73
74
75
76
77

Veronicaanagallis-aquatica L. 0,7x
Bidenscernua L. 0,4x
Lysimachia nummulariaL. 0,2x
Veronica beccabunga L. 0,7x
Lycopus europaeus L. 0,3x
Menthaaquatica L. 0,4x

59

78
79
80
81
82
83

60

Scutellaria galericulata L. 1 x
SonchitspalustrisL. 0,4x
CalthapalustrisL. 0,4x
Rumex hydrolapathumHudson 0,1 x
PolygonumamphibiumL., landvorm 0,4x
MyosotislaxaLehm. 0,7x

84
85
86
87
88
89

Polygonum hydropiper L. 0,7x
Rumex crispus L. 0,2x
RumexpalustrisSm. 0,4x
Solanumdulcamara L. 0,5x
Myosotispalustris(L.) L. 0,2x
Ranunculuslingua L. 0,2x

61

92
90
91
92
93

62

RanunculusJ'lammula L. 0,4x
Rorippaamphibia(L.) Besser, verschillende bladvormen
AchilleaptarmicaL. 0,7x
Potentillapalustris(L.) Scop. 0,4x

0,7x

94
95
96
97
98

MenyanthestrifoliataL. 0,5x
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 0,4x
Apium nodiflorum (L.) Lag. 0,3x
SiumlatifoliumL. 0,4x
Berula erecta (Hudson) Coville 0,4x

63

99
100
101
102
103

64

CardaminepratensisL. 0,4x
Nasturtium microphyllum(Boenn.) Airy Shaw
Rorippapalustris(L.) Besser l x
Rorippasylvestris (L.) Besser 0,7x
Peucedanumpalustre(L.) Moench 0,7x

0,7x

104

104
105
106a
b
107

OenanthefistulosaL. 0,7x
ThalictrumflavumL. 0,3x
Cicutavirosa L. 0,2x
Cicutavirosa L., opengesneden wortelstok
Angelicasylvestris L. 0,3x

65

108a

109

108a
b
109
110
111
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Sagittariasagittifolia L. 0,3x
Sagittariasagittifolia L., onderwaterblad
HydrocotyIe vulgaris L. 0,7x
CallapalustrisL. 0,7x
AlismagramineumLej. 0,1 x

112

Oenanthe aquatica (L.) Poiret 0,4-0,7x

67

Literatuur

Anoniem, 1964. FloraNeerlandica,deel 1,aflevering 2,3en6.Koninklijke Nederlandse
Botanische Vereniging.
Bursche, E.M., 1963.Wasserpflanzen: Kleine Botanik der Wassergewächse. Neumann
Verlag, Radebeul.
Corporaal, A., 1981.Nederlandse Cyperaceaeen Juncaceae. Staatsbosbeheer, Utrecht.
Haslam, S.M., CA. Sinker & P.A. Wolsely, 1975.British water plants.Field Studies4:
243-351.
Heimans,E.,H.W.Heinsius&JacP.Thijsse, 1965. Geïllustreerdefloravan Nederland.
W.VersluysNV,Amsterdam, Antwerpen.
Heukels, H. &S.J. van Ooststroom, 1980. Flora van Nederland. Wolters-Noordhoff,
Groningen.
Heukels, H. & R. van der Meijden, 1983. Flora van Nederland. Wolters-Noordhoff,
Groningen.
Hoogers,B.J., 1974.Determinatietabel voordemeestvoorkomende draadwiergeslachten
in Nederland. Pudoc, Wageningen.
Kruijne, A.A., 1972.Vegetatieve herkenning der voornaamste water- en oeverplanten.
Pudoc, Wageningen.
Kruijne,A.A.&D.M.deVries,1976.Vegetatieveherkenningvanonzegraslandplanten.
Veenman en Zonen, Wageningen.
Maier, E.X., 1972.Kranswieren van Nederland. Bureau K.N.N.V., Hoogwoud.
Meijden, R. van der & A.M. Brand, 1980.Grassentabel. Rijksherbarium, Leiden.
Prud'hommevanReine,W.J., 1969. Watvindikinslootenplas.B.V.W.J. Thieme&Cie,
Zutphen.
Watson, E.V., 1968.British mosses and liverworts. Cambridge.

69

Register van wetenschappelijke namen
Cursievecijfersverwijzen naar denummersvandeafbeeldingen, deandere naar
pagina's in de tabel; verouderde namen zijn cursief afgedrukt.

Achillea ptarmica L. 92,37
Acorus calamus L. 55,29
Agrostis stolonifera L. 49, 27
Alisma gramineum Lej. 111, 22,42
Alisma lanceolatum With. 22,42
Alisma plantago-aquatica L. 22,42
Alopecurus geniculatus L. 50, 27
Angelica sylvestris L. 707,40
Apium nodiflorum (L.) Lag.96, 39
Azolla caroliniana Willd.15
Azolla filiculoides Lamk. 1, 15
Berula erecta (Hudson) Coville98,39
Bidens cernua L. 73, 33
Bidens tripartita L. 67, 31
Butomusumbellatus L. 54,28
Calla palustris L. 110, 42
Callitriche hamulata Kütz.exKoch 18, 23
Callitriche obtusangula LeGall 18,23
Callitriche platycarpa Kütz. 13,18,23
Caltha palustris L. 80, 35
Calystegia sepium (L.) R. Br.35
Cardamine amara L.40
Cardamine flexuosa With. 39
Cardamine pratensis L. 99,39
Carex sp.57,28
Carex acuta L.30
Carex acutiformis Ehrh. 29
Carex cuprina (Sandor) Nendtvitch 29
Carex disticha Hudson 27,30
Carex elata All.29
Carex hudsoniiA. Benn.,29
Carex nigra (L.) Reichard 30
Carex otrubaePodp.29
Carex paniculata L. 60, 29
Carex pseudocyperus L.29
Carex riparia Curtis 29
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.26
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Ceratophyllum demersum L.34,24
Ceratophyllum submersum L.24
Chara globularis Thuill. 36,24
Chara vulgaris L.35,24
Cicuta virosa L. 106, 40
Cirsium palustre (L.) Scop. 35,41
Eleocharis acicularis (L.) Roemer&
Schultes 18, 20
Eleocharis palustris (L.) Roemer&
Schultes 42, 25
Elodea canadensis Michaux 31,23
Elodea nuttallii (Planchon)
St. John 32,24
Epilobium hirsutum L. 33,36,41
Epilobium palustre L. 70, 32, 33,37,41
Epilobium parviflorum Schreber 33,36,
41
Equisetum arvense L. 40, 25
Equisetum fluviatile L.38, 25
Equisetum palustre L.39,25
Eupatorium cannabinum L. 68, 31
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 95,38
Fontinalis antipyretica Hedw.20,20
Galium palustre L. 64, 31
Galium uliginosum L. 65, 31
Glyceria fluitans (L.) R. Br. 45, 17,26
Glyceria maxima (Hartman)
Holmberg 44, 26
Glyceria plicata Fr. ssp. plicata 26
Hippuris vulgaris L. 61, 31
Hottonia palustris L. 28,22,23
Hydrocharis morsus-ranae L. 12, 18
Hydrocotyle vulgaris L. 109, 35,42
Iris pseudacorus L. 56, 29
Juncus articulatus L. 52,28,30
Juncus bufonius L. 28,30
Juncus conglomeratus L.25

Juncus effusus L. 41,25
Juncus inflexus L. 25
Juncus subuliflorus Drej., 25
Lemna gibba L. 5, 15
Lemna minor L. 6, 15
Lemna trisulca L. 2, 15
Luronium natans (L.) Rafin. 14, 18, 20
Lychnis flos-cuculi L. 32
Lycopus europaeus L. 76, 33
Lysimachia nummularia L. 74, 33
Lysimachia thyrsiflora L. 71, 32
Lysimachia vulgaris L. 63, 31
Lythrum salicaria L. 62, 31, 32
Mentha aquatica L. 77,34
Menyanthes trifoliata L. 94, 38
Montia fontana L. 32
Myosotis cespitosa C.F.Schultz 83, 35
Myosotis laxa Lehm. 83, 35
Myosotis palustris (L.) L. 88, 37
Myosotis scorpioides L. 88, 37
Myriophyllum alterniflorum DC. 24
Myriophyllum spicatum L. 24
Myriophyllum verticillatum L. 33, 24
Nasturtium microphyllum (Boenn.)
Airy Shaw 700, 39
Nasturtium officinale R. Br. 40
Nitella sp. 37, 24
Nuphar lutea (L.) Sm. 15,18
Nymphaea alba L. 16, 18
Nymphoides peltata (Gmel.) O.
Kuntze 11,18
Oenanthe aquatica (L.) Poiret 112, 40
Oenanthe fistulosa L. 104,41
Peucedanum palustre (L.)
Moench 103,41
Phalaris arundinacea L. 48, 27
Phragmites australis (Cav.) Trin.
ex Steudel 47, 27
Poa palustris L. 46, 26
Poa trivialis L. 27
Polygonum amphibium L., watervorm, 77, 19
Polygonum amphibium L. landvorm, 82, 35, 36

Polygonum hydropiper L. 84, 36
Polygonum minus Hudson 36
Polygonum mite Schrank 36
Potamogeton acutifolius Link 21,23b, 21
Potamogeton alpinus Balbis 19, 22
Potamogeton berchtoldii Fieb. 23d, 21
Potamogeton compressus L. 23a, 21
Potamogeton crispus L. 25, 22
Potamogeton densus L. 29, 23
Potamogeton friesii Rupr. 23f,21
Potamogeton lucens L. 24, 22
Potamogeton mucronatus Schrader
ex Sonder 23f, 21
Potamogeton natans L. 19,19
Potamogeton obtusifolius Mert.
& Koch 23c, 21
Potamogeton pectinatus L. 22, 20
Potamogeton perfoliatus L. 26, 22
Potamogeton polygonifolius Pourret 19
Potamogeton pusillus L. 23e, 21
Potamogeton trichoides Cham. &
Schld. 23g, 21
Potentilla palustris (L.) Scop. 93, 38, 39
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 36
Ranunculus aquatilis L. 70, 17, 23
Ranunculus aquatilis L. ssp.
aquatilis 17, 23
Ranunculus aquatilis L. ssp. peltatus
(Schrank) Syme 17
Ranunculus baudotii Godron 17, 23
Ranunculus circinatus Sibth. 23
Ranunculus flammula L. 90, 37, 41,42
Ranunculus lingua L. 89, 37, 41,42
Ranunculus peltatus Schrank 17
Ranunculus repens L. 38
Ranunculus sceleratus L. 17, 38
Riccia fluitans L. 8, 16
Ricciocarpus natans (L.) Corda 7, 15
Rorippa amphibia (L.) Besser 91, 37, 38
Rorippa islandica auct. 101,40
Rorippa palustris (L.) Besser 707, 40
Rorippa sylvestris (L.) Besser 702, 40
Rumex conglomeratus Murray 36
Rumex crispus L. 85, 36
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Rumex hydrolapathum Hudson 81,
35,41
Rumex palustris Sm. 86, 36
Rumex sanguineus L. 37
Sagittaria sagittifolia L. 108,22, 42
Scirpus fluitans L. 28
Scirpus lacustris L. ssp. glaucus auct. 26,
30
Scirpus lacustris L. ssp. lacustris 43,
25, 30
Scirpus lacustris L. tabernaemontani
(C.C. Gmelin) Syme 26, 30
Scirpus maritimus L. 51,27
Scutellaria galericulata L. 78, 33
Senecio paludosus L. 36
Sium erectum Hudson 98, 39
Sium latifolium L. 97, 39
Solanum dulcamara L. 87, 37, 38
Sonchus palustris L. 79,35
Sparganium emersum Rehm. 18, 22, 28
Sparganium erectum L. 53, 22, 28
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden 3, 15
Stachys palustris L. 32
Stellaria alsine Grimm ex Hoff m. 32
Stellaria graminea L. 32
Stellaria palustris Retz. 69, 32
Stellaria uliginosa Murray 32
Stratiotes abides L. 9, 17
Symphytum officinale L. 35
Thalictrum flavum L. 105,40
Tolypella sp. 24
Typha angustifolia L. 59, 29
Typha latifolia L. 58, 29
Utricularia minor L. 22
Utricularia vulgaris L. 27, 22
Valeriana officinalis L. 66, 31,39
Veronica anagallis-aquatica L. 72,33
Veronica beccabunga L. 75,33
Veronica catenata Pennell 33
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex
Wimmer 4, 15
Zannichellia palustris L. 30, 23
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aarvederkruid 24
akkerkers 102,40
basterdwederik, kleinbloemige 33, 36, 41
beekpunge 75, 33
beemdgras, ruw 27
bertram, wilde 92, 37
bies, ruwe 26,30
bies, vlottende 28
biezeknoppen 25
bittere veldkers 41
bitterzoet 87, 37, 38
blaartrekkende boterbloem 17, 38
blaasjeskruid, gewoon 27, 22
blaasjeskruid, klein 22
blauw glidkruid 78, 33
blauwe water-ereprijs 72,33
bloedzuring 37
bosveldkers 39
boterbloem, blaartrekkende 17, 38
boterbloem, grote 89, 37, 41,42
boterbloem, kruipende 38
brede waterpest 31,23
bronkruid 32
bronmos 20, 20
buitkroos 5, 15
cyperzegge, hoge 29
dichtbladig fonteinkruid 29, 23
doorgroeid fonteinkruid 26, 22
dotterbloem 80, 35
driedelig tandzaad 67, 31
drijvend fonteinkruid 19, 19
drijvende waterweegbree 14, 18, 20
duizendknoopfonteinkruid 19
duizendknoop, kleine 36
duizendknoop, zachte 36
echte koekoeksbloem 32
echte valeriaan 66, 31,39

echte waterkers 40
egelboterbloem 90, 37, 41,42
egelskop, grote 53, 22, 28
egelskop, kleine 18, 22, 28
engelwortel, gewone 107,40
fijne waterranonkel 10,17
fioringras 49, 27
fonteinkruid, dichtbladig 29, 23
fonteinkruid, doorgroeid 26, 22
fonteinkruid, drijvend 19, 19
fonteinkruid, gekroesd 25, 22
fonteinkruid, glanzig 24, 22
fonteinkruid, klein 23d, 21
fonteinkruid, plat 23a
fonteinkruid, puntig 23f, 21
fonteinkruid, rossig 19, 22
fonteinkruid, spitsbladig 21,23b, 21
fonteinkruid, stompbladig 23c, 21
fonteinkruid, tenger 23e, 21
gedoomd hoornblad 34, 24
geknikte vossestaart 50, 27
gekroesd fonteinkruid 25, 22
gele lis 56, 29
gele plomp 15,18
gele waterkers 91, 37, 38
geplooid vlotgras 26
gevleugeld tandzaad 67, 31
gewone engelwortel 107,40
gewone waterbies 42
gewone waterranonkel 17
gewone zegge 30
gewoon blaasjeskruid 27, 22
gewoon sterrekroos 13, 18, 23
glanzig fonteinkruid 24, 22
glidkruid, blauw 78, 33
grasmuur 32
greppelrus 28, 30
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groot moerasscherm 96, 39
grote boterbloem 89, 37, 41,42
grote egelskop 53, 22, 28
grote kroosvaren 1,15
grote lisdodde 57, 29
grote watereppe 97, 39
grote waterweegbree 22, 42
haagwinde 35
haaksterrekroos 23
haarfonteinkruid 23g, 21
harig wilgeroosje 33, 36, 41
heelblaadjes 36
heen 51,27
heermoes 40, 25
hoge cyperzegge 29
holpijp 38, 25
hoornblad, gedoomd 34, 24
hoornblad, ongedoornd 24
jonker, kale 35,41
kale jonker 35,41
kalmoes 55, 29
kattestaart 62, 31,32
kikkerbeet 12,18
klein blaasjeskruid 22
kleinbloemige basterdwederik 33, 36, 41
kleinbloemig wilgeroosje 33, 36, 41
klein fonteinkruid 23d, 21
klein kroos 6, 15
kleine duizendknoop 36
kleine egelskop 18, 22, 28
kleine kroosvaren 15
kleine lisdodde 58, 29
kleine watereppe 98, 39
kluwenzuring 36
knikkend tandzaad 73, 33
koekoeksbloem, echte 32
koninginnekruid 68, 31
krabbescheer 9, 17
kransvederkruid 33
kranswier 35, 36, 24
kroos, klein 6, 15
kroos, veelwortelig 3, 15
kroos, wortelloos 4, 15
kroosmos 7,15
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kroosvaren, grote /, 15
kroosvaren, kleine 15
kruipende boterbloem 38
krulzuring 85, 36
leverkruid 68, 31
lidrus 39, 25
lidsteng 61,31
liesgras 44, 26
lis, gele 55, 29
lisdodde, grote 58, 29
lisdodde, kleine 59, 29
mannagras 45, 17, 26
mattenbies 43, 25, 30
melkeppe 103,40
middelste waterweegbree 22, 42
moerasandoorn 32
moerasbasterdwederik 70, 32, 33, 37, 41
moerasbeemdgras 46, 26
moeraskers 101,40
moeraskruiskruid 36
moerasmelkdistel 79,35
moerasmuur 32
moerasscherm, groot 96, 39
moerasspirea 95, 38
moerasvergeet-mij-nietje 88,31
moeraswalstro 64, 31
moeraswederik 71,32
moeraswilgeroosje 70, 32, 33, 37, 41
moeraszegge 29
moeraszuring 86, 37
muur, zeegroene 69, 32
naaldwaterbies 18,20
nitella 37, 24
oeverzegge 29
ongedoornd hoornblad 24
penningkruid 74,33
pijlkruid 108,22, 42
pijptorkruid 104,40
pinksterbloem 99, 39
pitrus 41,25
plat fonteinkruid 23a
plomp, gele 15,18
pluimzegge 60, 29
poelruit 105,40

puntig fonteinkruid 23f, 21
puntkroos 2, 15
riet 47, 27
rietgras 48, 27
rode water-ereprijs 33
rossig fonteinkruid 19, 22
rus, zeegroene 25
ruw beemdgras 27
ruw walstro 65, 31
ruwe bies 26, 30
schedefonteinkruid 22, 20
scherpe zegge 30
slangewortel 110, 42
slanke waterkers 100,39
smalbladige waterweegbree 111,22, 42
smalle waterpest 32, 24
smeerwortel 35
spitsbladig fonteinkruid 21,23b, 21
steenbies 30
sterrekroos, gewoon 13, 18, 23
sterrekroos, stomphoekig 23
stijve waterranonkel 23
stijve zegge 29
stoelenbies 30
stomp vlotgras 26
stompbladig fonteinkruid 23c, 21
stomphoekig sterrekroos 23
tandzaad, driedelig 67, 31
tandzaad, gevleugeld 67, 31
tandzaad, knikkend 73, 33
teer vederkruid 24
tenger fonteinkruid 23e, 21
tolypella 24
tweerijige zegge 27, 30
valeriaan, echte 66, 31,39
valse voszegge 29
vederkruid, teer 24
veelwortelig kroos 3, 15
veenwortel (landvorm) 82, 35, 36
veenwortel (watervorm) 17,19
veldkers, bittere 40
vlotgras, geplooid 26
vlotgras, stomp 26
vlottende bies 28

vossestaart, geknikte 50, 27
voszegge, valse 29
walstro, ruw 65, 31
wateraardbei 93, 39
waterbies, gewone 42, 25
waterdrieblad 94, 38
watereppe, grote 97, 39
wateréppe, kleine 98, 39
water-ereprijs, blauwe 72,33
water-ereprijs, rode 33
watergentiaan 11,18
watergras 26
waterkers, echte 40
waterkers, gele 91, 37, 38
waterkers, slanke 100, 39
waterlelie 16,18
watermunt 77, 34
waternavel 109, 35, 42
waterpeper 84, 36
waterpest, brede 31, 23
waterpest, smalle 32, 24
waterranonkel, fijne 10,17
waterranonkel, gewone 17
waterranonkel, stijve 23
waterranonkel, zilte 17, 23
waterscheerling 106,40
watertorkruid 112, 40
waterviolier 28, 22, 23
watervorkje 8, 16
waterweegbree, drijvende 14, 18, 20
waterweegbree, grote 22, 42
waterweegbree, middelste
waterweegbree, smalbladige 111, 22, 42
waterzuring 81, 35, 41
wederik 63, 31
wilde bertram 92, 37
wilgeroosje, harig 33, 36, 41
wilgeroosje, kleinbloemig 33, 36, 41
wolfspoot 76, 33
wortelloos kroos 4, 15
zachte duizendknoop 36
zannichellia 30, 23
zeebies 51,27
zeegroene muur 69, 32
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zeegroene rus 25
zegge 57,28
zegge, gewone 30
zegge, scherpe 30
zegge, stijve 29
zegge,tweerijige 27,30
zegge,zwarte 30
zilte waterranonkel 17,23
zomprus 52,28,30
zompvergeet-mij-nietje 83,35
zwanebloem 54, 28
zwarte zegge 30
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