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Waterteunisbloem is voor de 
meeste waterbeheerders een 
bekende ongenode gast. Hij is 
vooral bekend als gedaante-
wisselaar. De jonge drijvende 
scheuten met de ronde bla-
deren lijken niet veel op de 
volwassen plant. De kleine 
waterteunisbloem is minder 
bekend, maar evengoed een 
plaagsoort om te leren ken-
nen. 
 
Beide waterteunisbloemen 
vormen een dichte planten-
massa op oevers en in ondiep 
water en belemmeren zo de 
doorstroming van water. Een 
dicht plantendek zorgt voor 
een tekort aan zonlicht en 
zuurstof voor andere organis-
men. Tenslotte kunnen kin-
deren en honden het dichte 
tapijt aanzien voor vaste 
grond en zo te water raken. 
 
Herkenning 
Beide soorten lijken sterk op 
elkaar, maar zijn aan de hand 
van de grootte van de bla-
deren en bloemen van elkaar 
te onderscheiden.  
De groei start met lange drij-
vende stengels met verspreid-
staande lepelvormige bla-
deren. Aan deze stengels 
groeien zijscheuten omhoog 
met aan het uiteinde mooie 
gele bloemen met vijf bloem-
blaadjes en smalle langwerpi-
ge bladeren. In de zomer wor-
den vaak helderwitte sponzige 
drijfwortels gevormd. De wa-
terteunisbloem kan tot 40 cm 
hoog worden.   
 
 

Waterteunisbloem – Ludwigia grandiflora 

Vergelijkbare soorten 
De planten lijken niet alleen op
elkaar, maar ook op het juist
beschermde en zeldzame  wa-
terlepeltje (Ludwigia palustris).
Het waterlepeltje mist kroon-
bladen en de bladeren staan
tegenover elkaar. Vroeg her-
kennen van plaagsoorten is be-
langrijk en juist de jonge sten-
gels en bladeren lijken erg op
andere planten. 
 
Beekpunge (Veronica bec-
cabunga), moerasvergeet-mij-
nietje (Myosotis scorpioides) en
zompvergeet-mij-nietje (Myso-
sotis laxa) lijken op de jonge
teunisbloemen. Let op de dui-
delijke middennerf. Bij veen-
wortel (Persicaria amphibia)
zijn de drijvende bladeren in
volgroeide vorm duidelijk lan-
ger. Eenmaal bloeiend is het
onderscheid gemakkelijker.  
 
Ecologie 
Beiden soorten waterteunis-
bloemen groeien van nature in
Zuid-Amerika. Net als vele an-
dere plaagsoorten hebben zij
via de Nederlandse vijvers hun
weg naar de sloten gevonden
waar ze zich uitstekend thuis
voelen op voedselrijke oevers
van stilstaand tot langzaam
stromend (voedselrijk) water.
Ze groeien graag in de zon en
overleven perioden van droog-
te. De planten bloeien van juni
tot september en vormen zeer
veel kleine zaden. Toch plant
de waterteunisbloem zich
vooral via plantenfragmenten
voort. 
 
 

Verspreiding in Europa 
Beide soorten zijn gewoon te
koop in tuincentra. Via vijvers
zijn ze in het buitenwater te-
rechtgekomen. Weinig mensen
zijn zich bewust van het risico
wanneer  zij de  mooie maar
woekerende plant weggooien
in de sloot. De verspreiding ge-
beurt daarna via het water, de
wind, door vogels en kleine
zoogdieren. 
 
Waterteunisbloemen versprei-
den zich gemakkelijk via de
kruipende, drijvende stengels.
Daarnaast kunnen losse plan-
tendelen makkelijk afdrijven en
ergens anders uitgroeien. Door
te maaien kunnen de planten
gaan woekeren.   
 
De waterteunisbloem is in
1993 voor het eerst in Neder-
land waargenomen, de kleine
waterteunisbloem in 2003. De
waterteunisbloem komt nu in
heel Nederland voor. De ver-
spreiding van de planten
neemt dus snel toe.  
 
Bestrijdingsmogelijkheden 
Bestrijding van de waterteu-
nisbloemen is moeilijk, omdat
de planten zeer breekbaar zijn.
Vanuit kleine delen groeit de
plant gemakkelijk terug, van-
daar dat de plant tot het laat-
ste stukje verwijderd moet
worden.  
 
De kleine waterteunisbloem
verspreidt zich ook door zaden
en daarom kan de beheerder
de soort het beste voor de
bloei bestrijden.  

Soort Uitgelicht 

Boven: bloeiende waterteunisbloem
Onder: spatelvormige bladeren 
Foto’s: J.L.C.H. van Valkenburg 

N. Meijer

Verspreiding waterteunisbloem
 1975-2009. 

Bron: Florbase 2N 
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