
Water- en oeverplanten MWTL 2012: toelichting 

 

Bijschriften bij figuren in excel bestand “Basisrapportage Water en oeverplanten MWTL 2012”: 
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Tekst behorend bij figuren uit 1e werkblad (voorbeeld hierboven): 

Bedekkingspercentage van waterplanten, met onderscheid van de vijf meest voorkomende soorten. 

Verloop van 2005 t/m 2012 (niet alle gebieden worden elk jaar gemonitord). 
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Tekst behorend bij figuren uit 2e werkblad (voorbeeld hierboven): 

Verhouding in bedekking tussen de voornaamste groeivormen van water- en oeverplanten, van 

2005 t/m 2012 (niet alle gebieden worden elk jaar gemonitord). 
De volgende groeivormen worden onderscheiden: 
 Draadwieren 

 Kranswieren 
 Parvopotamiden: wortelende planten die zich in de waterkolom vertakken, met smalle, 

lijnvormige bladeren. Soorten: schedefonteinkruid, tenger fonteinkruid, puntig fonteinkruid, 
gekroesd fonteinkruid, zannichellia, snavelruppia. 

 Magnopotamiden: wortelende planten met brede bladeren in de waterkolom en soms ook 
drijvend. Soorten: doorgroeid fonteinkruid, rivierfonteinkruid, glanzig fonteinkruid. 

 Myriophylliden: wortelende planten met fijn verdeelde bladeren on de waterkolom. Soorten: 
aarvederkruid, stijve waterranonkel, vlottende waterranonkel. 

 Nymphaeiden: wortelende planten met drijfbladeren. Soorten: gele plomp, watergentiaan, 
kikkerbeet, veenwortel. 

 Elodeiden: zwak wortelende planten met kransen van bladeren, die de waterkolom vanaf de 
bodem kunnen opvullen. Soorten: smalle waterpest, brede waterpest. 

 Vallisneriden: wortelende planten met lange lintbladeren die in het water zweven (vaak 

watervorm van soorten met ook emergente groeiwijze =helofyten). Soorten: pijlkruid, 
zwanebloem, kleine egelskop, smalle waterweegbree. 

 Helofyten: wortelende planten waarvan het grootste deel van de stengel en bladeren boven de 
waterspiegel uitsteekt. Soorten: mattenbies, riet. 
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Tekst behorend bij figuren uit 3e werkblad (voorbeeld hierboven): 

Verdeling van het aantal opnames in 2012, waarbij met * de plantengemeenschappen zijn 

aangegeven die horen bij kwalificerende habitattypen (H3140 Kranswierwateren, H3150 Meren met 

krabbenscheer en fonteinkruiden en/of H3260 Beken en rivieren met waterplanten). 

 

 

  H3140 H3150 H3260B     

Callitricho hamulatae-
Ranunculetum fluitantis     + 5Ca4 Associatie van Vlottende waterranonkel 

Charetum asperae +     4Ba3 Associatie van Ruw kransblad 

Charetum canescentis +     4Ca1 Assocatie van Brakwaterkransblad 

Charetum hispidae +     4Ba2 Associatie van Stekelharig kransblad 

Myriophyllo-Nupharetum   +   5Ba3 Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp 

Nitelletum translucentis +     4Aa1 Associatie van Doorschijnend glanswier 

Nitellopsidetum obtusae +     4Ba1 Associatie van Sterkranswier 

Potametum lucentis   +   5Ba2 Associatie van Glanzig fonteinkruid 

Potameto-Nymphoidetum   +   5Ba4 Watergentiaan-associatie 

Ranunculo fluitantis-
Potametum perfoliati   + + 5Ba1 Associatie van Doorgroeid fonteinkruid 

Stratiotetum   +   5Bb1 Krabbescheer-associatie 

Utricularietum vulgaris   +   5Bb2 Asociatie van Groot blaasjeskruid 

 

 

Tekst behorend bij tabel 4e werkblad: 

Kwalificerende habitattypen per Natura 2000-gebied, waarbij aangegeven is welke van de zgn. 

typische soorten zijn aangetroffen (1) of niet aangetroffen (0) in de periode 2005-2012. 

 



N2000-

gebied

kwalificerend 

habitattype

typische soorten aanwezig? 

(2005-2012)

opmerkingen

Doorgroeid fonteinkruid 1

Glanzig fonteinkruid 0

Groot blaasjeskruid 0

Krabbescheer 0

Langstengelig fonteinkruid 0

Chara canescens 0

Chara globularis 0 wel Chara virgata

Chara contraria 1

Nitella flexilis 0

Nitella translucens 0

Chara aculeolata 0

Chara connivens 1

Tolypella glomerata 0

Nitella hyalina 0

Chara baltica 0

Chara aspera 1

Chara major 0

Nitellopsis obtusa 1

Doorgroeid fonteinkruid 1

Glanzig fonteinkruid 0

Groot blaasjeskruid 0

Krabbescheer 0

Langstengelig fonteinkruid 0

Chara canescens 0

Chara globularis 0 wel Chara virgata

Chara contraria 1

Nitella flexilis 0

Nitella translucens 0

Chara aculeolata 0

Chara connivens 1

Tolypella glomerata 0 wel aangetroffen buiten MWTL

Nitella hyalina 0

Chara baltica 0

Chara aspera 1

Chara major 0

Nitellopsis obtusa 1

Biesbosch H3260B Rivierfonteinkruid 1

Grensmaas H3260B Rivierfonteinkruid 1
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Tekst behorend bij tabellen vanaf 5e werkblad: 
Per gebied/waterlichaam, per meetjaar zijn gemiddelde waarden opgenomen van de bedekking van 
de vegetatie c.q. de groepen draadwier, ondergedoken (submers), drijvend en emers. 

De waarden voor kroos, flab en oeverbedekking zijn niet weergegeven omdat ze pas vanaf 2012 
worden opgenomen. 

Van alle soorten is vervolgens de presentie (aantal pq's) en gemiddelde bedekking in de 
opgenomen pq's weergegeven. 

Voor de N2000 gebieden is het aantal opnames aangegeven die eenduidig tot een van de  

kwalificerende plantengemeenschappen - en daarmee aan een bepaald habitattype - kunnen 

worden gerekend. 
Criteria plantengemeenschappen: 
- Nitellopsidetum: bedekking Nitellopsis obtusa hoger dan 30% én hoger dan Chara spp. 
- Charetum asperae: bedekking Chara spp. Hoger dan 30% én hoger dan Nitellopsis (Charetum 

canescentis is niet onderscheidbaar van Charetum asperae). 

- Ranunculo fluitantis – Potamogeton perfoliati: bedekking van Potamogetoun perfoliatus óf P. 
nodosus hoger dan 1% én Chara/Nitellopsis < 30%. 

- Myriophyllo-Nupharetum: Nuphar lutea > 1% én niet voldaan aan voorwaarden voor 
Nitellopsidetum, Charetum of Ranunculo-fluitantis. 

- Callitricho hamulatae-Ranunculo fluitantis: Ranunculus fluitans > 1%. 

 

 

 


