
Inleiding

Potamogeton ×angustifolius Presl (gegolfd fonteinkruid), 
de kruising van Potamogeton lucens L. (glanzig fontein-
kruid) en P. gramineus L. (ongelijkbladig fonteinkruid) 
is op verschillende vlakken een eerder enigmatisch fon-
teinkruid. In oudere flora’s staat het vaak vermeld als P. 
(×) zizii Koch ex Roth. Hoewel het in Europa de meest 
frequent gesignaleerde Potamogeton-hybride is (van der 
Ploeg 1990; Preston 1995; Zalewska-Gałosz 2002; Wieg-
leb et al. 2008; Kaplan 2010), wordt gegolfd fonteinkruid 
langs de continentale kust van de Atlantische Oceaan, de 
Noordzee en het Kanaal minder vaak waargenomen (zie 
voor Frankrijk: INPN 2012, TELA 2012; Duitsland: BfN 
2012; Groot-Brittannië: Preston et al. 2002). Ook uit het 
waterrijke Nederland blijven de meldingen beperkt tot 
een 10-tal kilometerhokken (SoortenBank.nl 2012). Het 
zwaartepunt van het verspreidingsgebied ligt duidelijk 
meer naar Midden-Europa toe.

In België is P. ×angustifolius bijzonder zeldzaam. Van-
hecke (2006) heeft slechts het volste vertrouwen in een 
enkele vondst, namelijk deze gedocumenteerd door her-
bariummateriaal ingezameld door F. Crépin in grachten 
in Etbos op 21.06.1868. Dit materiaal is door R. D’hose 
voor het eerst als ‘P. zizii’ herkend (D’hose & Vermeyen 
1980). De vindplaats is daarbij verkeerdelijk aangege-
ven als Moerzeke, nabij Hamme in het Waasland. Hier 
is dit toponiem echter onbekend, in tegenstelling tot het 
eveneens Oost-Vlaamse Moerbeke, waar een deel van de 

Moervaartdepressie ten westen van Eksaarde deze naam 
draagt. Anders dan de begeleidende tekst, geeft het atlas-
kaartje van Vanhecke (2006) een juiste situering van deze 
waarneming: IFBL C3.46.(14?). Vermeldenswaard is dat 
in het herbarium van de Universiteit Gent (GENT) een ex-
siccaat van ‘Potamogeton longifolius J. Gay’ aanwezig is, 
dat in juni 1879 door H. Vander Haeghen verzameld werd 
in grachten in Moerbeke-Waas. De naam is een synoniem 
van P. lucens, maar het exemplaar is volgens opgekleefde 
nota’s door R. D’hose (s.d.) toegeschreven aan P. grami-
neus en door H. Baeté (1997-1999) aan P. cf. zizii. Het 
betreft een plant zonder drijfbladeren die, naar onze me-
ning, niet duidelijk van P. gramineus te onderscheiden is. 
Zodoende wordt de aanwezigheid van P. ×angustifolius 
in de Moervaartdepressie enkel door het materiaal van 
Crépin ondubbelzinnig aangetoond.

Jonger materiaal zonder goed ontwikkelde drijfblade-
ren uit de omgeving van Overmere (Klappersdonkvijver, 
1922) en meer recent Oud-Turnhout (Geleeg, 1979), in 
de provincie Antwerpen (D’hose & Vermeyen 1980), kan 
volgens Vanhecke (2006) evenzeer aan Potamogeton lu-
cens worden toegeschreven. In beide laatste gevallen is 
P. lucens ook effectief in de onmiddellijke nabijheid aan-
getroffen. Wat de waarneming in Turnhout betreft, willen 
we toch wijzen op het herbariummateriaal van J. Aerts, 
eveneens in GENT, van een fonteinkruid uit Turnhout 
(ruïnes C.B.R., sloot voet kanaaldijk, IFBL B5.38.32, 
ondiepe sloot met kwelwater, 27-8-1980), waarbij wordt 
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AbstrAct. – Potamogeton ×angustifolius again present in Flanders. Potamogeton 
×angustifolius Presl appeared shortly after the restoration of permanent water in two 
depressions of the nature reserve De Linie (Moerbeke, prov. Oost-Vlaanderen). Previously, 
this hybrid was collected in Belgium with certainty only once, in 1868. The new records are 
in the immediate vicinity of this former record. Germination from a viable seed bank appears 
most likely.

résumé. – Potamogeton ×angustifolius retrouvé en Flandre. Peu de temps après leur 
approfondissement, Potamogeton ×angustifolius Presl est apparu dans deux anciennes 
dépressions de la réserve naturelle De Linie (Moerbeke, Flandre Orientale). Antérieurement, 
l’hybride n’a été récolté avec certitude qu’une seule fois en Belgique, en 1868. Les nouvelles 
observations se situent dans les environs immédiats de cette station historique. La germination 
d’une banque de graines semble être à l’origine de cette trouvaille récente.
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vermeld: “Ziz’ fonteinkruid groeit in de buurt.” Volgens 
de aantekening van P. Goetghebuer (1980) gaat het ef-
fectief om P. zizii; H. Baeté (1997-1999) volgt met P. cf. 
zizii. Het betreft hier alleszins geen zuivere P. lucens en 
ook voor ons lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het om P. 
×angustifolius zou kunnen gaan.

De aanzienlijke plasticiteit van P. ×angustifolius heeft 
niet enkel geleid tot verwarring met de oudersoorten, 
maar zorgde ook voor de nodige taxonomische onzeker-
heid. Van Magnel (1924) tot De Langhe et al. (1972) en 
Lambinon et al. (2004) is ‘P. zizii’ in België als volwaar-
dige soort benoemd, met vermelding dat het mogelijk om 
een hybride zou gaan. Vanhecke (2006) oppert dan weer 
dat het louter een groeivorm van glanzig fonteinkruid zou 
kunnen betreffen. Deze suggestie is inmiddels door mole-
culair onderzoek ontkracht (Kaplan 2010).

In 2010 werd in het reservaat De Linie in Eksaarde 
(Oost-Vlaanderen; IFBL C3.47.11) een fonteinkruid in-
gezameld dat er tot dan beschouwd werd als P. gramineus. 
Dit vers materiaal vertoonde een goede overeenkomst met 
gegolfd fonteinkruid. Latere terreinbezoeken boden de 
mogelijkheid om een groter aantal exemplaren, met zo-
wel ondergedoken als drijvende bladeren en bloeiwijzen, 
te bekijken en meer materiaal in te zamelen. Dit nam elke 
twijfel weg over de identiteit als P. ×angustifolius.

De nieuwe vindplaats bevindt zich in het zuidelijk deel 
van de Moervaartdepressie, op de overgang van een met 
grachten doortrokken meersengebied (Vettemeers, Bou-
delomeers) naar de zandige ruggenzone van Zeveneken. 
Ze ligt vlak bij de welbekende Kruiskapel. Hiernaar ont-
breekt echter elke verwijzing bij de 19e-eeuwse vondst. 
Het door Crépin vermelde toponiem Etbos verwijst in 
principe naar een circa twee kilometer meer naar het wes-
ten gelegen gebied, maar het valt moeilijk te zeggen hoe 
nauwkeurig deze plaatsaanduiding opgevat mag worden. 
Vanwege de hoge dichtheid en verbindingsgraad van 
grachten en plassen in de zuidelijke helft van het gebied 
tussen Moervaart en Zuidlede, vermoeden we niettemin 
dat we te maken hebben met afstammelingen van de po-
pulatie die bijna anderhalve eeuw geleden door Crépin 
werd bemonsterd.

Kenmerken

Het bereik van blad- en aarkenmerken van de in Eksaarde 
ingezamelde planten wordt in tabel 1 gegeven; enkele 
overige kenmerken worden geïllustreerd door de figuren 
1-5. De vegetatieve kenmerken stemmen zonder meer 
overeen met de literatuuropgaven voor P. ×angustifo-
lius (onder andere Preston 1995; Zalewska-Gałosz 2002; 
Kaplan 2010). Het meest opvallende onderscheid met P. 
lucens is de vorming van drijfbladeren; deze zijn minder 
stevig en vlak dan bij P. gramineus. In tegenstelling tot bij 
P. lucens, wordt de middennerf van het submerse blad ge-
flankeerd door een smalle band luchtholten; de bladrand 
is minder sterk getand. De kruising is forser dan P. grami-
neus en de ondergedoken bladeren zijn slapper, met een 
duidelijk golvende rand en vaak kort gesteeld in plaats 
van uitsluitend zittend.

Exemplaren met (bijna?) volledig uitgegroeide zaden 
hebben we pas laat in 2011 aangetroffen. In verse toe-
stand waren de zaden ca. 2,7-3,0 mm lang, bij een breedte 
van 1,9-2,4 mm en meestal voorzien van een zwak ge-
profileerd, schuin gericht snaveltje van 0,23-0,62 mm. 
Bij drogen werd de dorsale kiel zichtbaar en het snavel-
tje prominenter, maar krompen de zaden tot ca. 2,5-2,7 
mm bij 1,9-2,1 mm. Vanwege het rimpelig uiterlijk dat 
de zaadhuid hierbij verkreeg, vermoeden we dat de zaden 
nog niet volledig rijp waren bij het oogsten en dat de af-
metingen hierdoor zijn beïnvloed. Zowel de verse als de 
droge zaden zijn duidelijk kleiner dan die van P. lucens 
(≥ 3,2 × 2,4 mm in droge toestand; Preston 1995). De af-
metingen na drogen stemmen veeleer overeen met die bij 
P. gramineus (2,4-3,1 × 1,6-2,1 mm), terwijl het bereik 
voor P. ×angustifolius normaliter 2,7-3,4 × 1,9-2,4 mm 
zou zijn (Preston 1995).

Standplaats

P. ×angustifolius is in 2006 voor het eerst in de Linie op-
gemerkt in een ondiepe plas met een oppervlakte van ca. 
400 m2. Deze was eind 2001 uitgegraven op de plaats van 
een volledig verlande en met wilgenstruweel (vooral Sa-
lix alba) begroeide oude turfput. Voor de uitgraving stond 
de watertafel er het grootste deel van het jaar dicht onder 

submerse bladeren drijfbladeren aren
hoofdas zijas

aantal gemeten 10 12 8 5
lengte (mm) 61-78 36-63 26-44 26-41
breedte (mm) 10-22 5-12 10-20 6-8,5
lengte/breedte 3,2-7,1 4,5-10 2,1-2,9 4,3-6,8
lengte stekelpunt (mm) (0)1-3 0-1 0-1 -
zijnerven 4-6 3-4 6-7 -
lengte steel (mm) 2-14 0-20 2-48 22-71
dikte steel onderaan (mm) - - - 2,5
dikte steel bovenaan (mm) - - - 4
lengte stipulae (mm) 18-27 11-17 23-55 -

Tabel 1. Bereik van blad- en aar-
kenmerken van P. ×angustifolius 
ingezameld in Eksaarde.
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het maaiveld, wat diverse moerasplanten nog toeliet hier 
te groeien (onder meer Carex riparia, Galium palustre, 
Glyceria maxima, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, 
Mentha aquatica en Ranunculus sceleratus). Ook Juncus 
articulatus, Isolepis setacea en Samolus valerandi waren 
nog aanwezig, maar geen enkele echte waterplant (vzw 
Durme 2001). Met het uitdiepen hoopte men een aan-
tal lokaal verdwenen zeldzaamheden opnieuw kansen 
te geven. Naast onder meer Scirpus lacustris, Veronica 
scutellata en kranswieren, verscheen ook een breedbla-
dig fonteinkruid dat aanvankelijk als P. gramineus werd 
geïdentificeerd (vzw Durme 2006; FON 2007a). Volgens 
een opname in mei 2007 waren ondergedoken waterplan-
ten op dat moment schaars; vermeld worden Hottonia 
palustris, ‘P. gramineus’ en Ranunculus circinatus (FON 
2007b). Onder de frequente soorten figureerden daarbij 
vooral helofyten van voedselrijke standplaatsen als Gly-
ceria maxima, Polygonum amphibium, P. hydropiper, Ro-
rippa amphibia en R. palustris. In 2010 hebben we in de 
Turfput slechts twee planten gegolfd fonteinkruid zonder 
drijfbladeren aangetroffen; het daaropvolgende jaar werd 
hiervan niets meer teruggevonden.

In 2008 werd een kleine 100 m verderop een vochtige 
depressie op de plaats van een voormalige sloot uitgediept. 
Deze markeerde de begrenzing tussen een voormalige ak-
ker op zand, waarop al enkele jaren extensieve begrazing 

was toegepast en een meer recent in beheer genomen 
grasland. De sloot is vermoedelijk in de jaren 1940 à ’50 
gegraven als afwatering naar de Fondatiegracht, slechts 
een 50-tal m naar het noorden. Het tussenliggende wei-
land kan overstromen als deze laatste buiten zijn oevers 
treed, waardoor een tijdelijke verbinding tot stand komt. 
Hoe lang de sloot al ’s zomers permanent droog lag voor 
ze opnieuw werd uitgegraven kon niet achterhaald wor-
den. De uitgraving omvatte een grotere oppervlakte dan 
het oude slootprofiel aangaf en resulteerde in een greppel 
van ca. 40 × 4 m met een diepte tot 1,2 m. Hierin was P. 
×angustifolius vanaf het daaropvolgende jaar in het diep-
ste deel aanwezig. Sindsdien is ze gestaag toegenomen 
tot meerdere honderden exemplaren en nagenoeg over de 
volledige lengte uitgebreid. Gegolfd fonteinkruid had in 
2011 ongeveer een vijfde van de oppervlakte ingenomen. 
Het is onbekend of deze aangroei geheel vegetatief door 
wortelstokken gebeurde, of ook door zaadvorming. 

P. ×angustifolius groeit in Eksaarde in helder, ondiep, 
zwak alkalisch water op een zandig-venige bodem met 
insluitingen van moeraskalk. Terwijl de poel permanent 
water bleef houden, is de sloot in de zomers van 2009 en 
2010 volledig drooggevallen. Met uitzondering van en-
kele pH-bepalingen, die op een zwak-alkalische toestand 
duiden (pH 7,5-7,8), ontbreken fysisch-chemische gege-
vens van het oppervlaktewater. Een eenmalige bepaling 

Figuur 1-5. Vers materiaal van 
Potamogeton ×angustifolius 
ingezameld in Eksaarde. 
1. Ondergedoken blad, ner-
vatuur. 
2. Idem, smalle band lacunae 
langs de middennerf (pijltje). 
3. Idem, mucronate bladtop 
met uitlopende middennerf, het 
zogenaamde ‘lucens-puntje’. 
4. Idem, bladrand met kleine, 
verspreide tandjes.  
5. zaden.
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in 2004 van het grondwater op ongeveer 2 m diepte gaf 
niet al te hoge nutriëntengehalten (30 µg.l-1 orthofosfaat-
fosfor, ca. 0,5 mg.l-1 anorganische stikstof), 307 mg.l-1 bi-
carbonaat, 126 mg.l-1 calcium en 30 mg.l-1 sulfaat, bij een 

pH van 7,0 en geleidend vermogen van 503 µS.cm-1. In 
september 2006 was de basenvoorziening wat hoger (460 
mg.l-1 bicarbonaat, 178 mg.l-1 calcium, geleidend vermo-
gen van 771 µS.cm-1; Herbos et al. 2008).

Tabel 2. Vegetatieopnamen met P. ×angustifolius in de Linie te Eksaarde. Op 7/7/2011 stond de sloot droog; r zeldzaam, o occasioneel, 
f frequent, a abundant, cd codominant, d dominant.

sloot sloot sloot sloot sloot Turfput Turfput

datum (dag/maand/jaar) 20/9/2010 20/9/2010 7/7/2011 7/7/2011 7/7/2011 20/9/2010 7/7/2011
grootte (m) 1,5 × 1 1,5 × 1 1,5 × 1 1,5 × 1 1,5 × 1 5 × 5 5 × 5
waterdiepte (m) 0,6 0,6 - - - 0,6 0,2
totale bedekking (%) 70 95 70 60 60 50 20
kruidlaag (%) 70 95 70 60 60 40 20
algenlaag (%) 5 90 - - - - -
submers (%) 65 5 - - - -
emers  (%) 3 2 - - - 10 1
drijfblad (%) 3 60 - - - - -
kroos (%) 1 1 1 1 1 - -
kranswieren (%) 1 1 1 1 1 5 1
draadwieren o cd - - o - o
Charetea fragilis
Chara globularis r r f o - f f
Chara vulgaris - - r r - - -
Nitelletalia
Nitella mucronata - - - - - - f
Lemnetea
Lemna minor - o o f o - -
Lemna trisulca o - f f f r -
Riccia fluitans o o - r f r -
Potametea
Callitriche obtusangula f - o o f o f
Hottonia palustris o - a f - d a
Potamogeton natans - cd - d f - -
Potamogeton pusillus - - o a f - -
Potamogeton × angustifolius d f d f a o -
Ranunculus aquatilis o - - r - r -
Phragmitetea
Alisma plantago-aquatica a o a a o f -
Glyceria maxima - - - - - - o
Oenanthe aquatica o - o r - - -
Phragmites australis - - - - - - f
Rorippa amphibia r - - - r - -
Rorippa microphylla + R. nasturtium r - - - - - -
Scirpus lacustris r - - o - - -
Sparganium erectum o f r o o - -
Typha latifolia - - o - - f o
Veronica catenata r - - - - -
Molinio-Arrhenatheretea
Equisetum palustre o - f f - - -
overige
Eleocharis palustris - - - r - o -
Mentha aquatica r - - - - - -
Polygonum persicaria r - - - - - -
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Vegetatieopnames van de beide groeiplaatsen in 2010 
en 2011 zijn weergegeven in tabel 2. In 2010 wordt P. 
×angustifolius in de Turfput vooral begeleid door veel 
Hottonia palustris, met wat Chara globularis, Alisma 
plantago-aquatica en Typha latifolia. In de zomer van 
2011 is de dominantie van Typha en Hottonia op de droog-
gevallen oever compleet. Ook in het resterende water, 
dat door een algenbloei tijdelijk vertroebeld is, zijn deze 
soorten het talrijkst. Naast de meer eutrafente kranswie-
ren Chara globularis en Nitella mucronata, komen vooral 
ook nog wat soorten van de rietklasse in mindere mate 
voor. Niet enkel P. ×angustifolius is nu afwezig, maar ook 
Lemna trisula, Riccia fluitans en Ranunculus aquatilis. 
De sloot toont een veel minder homogene begroeiing. Op 
de oever groeien vooral veel Scirpus lacustris, Sparga-
nium erectum en plaatselijk Typha; op in het najaar sterker 
begraasde delen onder meer Agrostis stolonifera, Juncus 
conglomeratus, Lycopus, Carex pseudocyperus, Lythrum 
salicaria, Alisma plantago-aquatica en Eleocharis palus-
tris. Occasioneel zijn ook Isolepis setaceus, Juncus bul-
bosus en Samolus valerandi langs de waterlijn aanwezig. 
Potamogeton ×angustifolius is vooral in de wat diepere 
delen talrijk tot dominant. De vegetatie is er vrij soorten-
rijk, met zowel soorten van permanente als van periodiek 
droogvallende watertjes. Naast veel P. natans en Alisma 
plantago-aquatica, zijn de meeste soorten uit de Turfput 
ook hier van de partij (Chara globularis, Callitriche ob-
tusangula, Hottonia, enz.), maar ook Chara vulgaris, Po-
tamogeton pusillus en Oenanthe aquatica. Ten opzichte 
van 2010 zijn de krozen, Hottonia, Potamogeton natans 
en P. pusillus in 2011 toegenomen.

De vegetaties wijzen op een eerder voedsel- en kool-
zuurrijke situatie; soorten die men in kalkarmer water 
veeleer samen met P. gramineus zou verwachten, ontbre-
ken nagenoeg.

Discussie

Zoals het een kruising past, vertoont P. ×angustifolius 
kenmerken van de beide ouders (zie bv. Preston 1995, 
Wiegleb & Kaplan 1998), maar daarbij kunnen de planten 
zowel duidelijk intermediair zijn als sterker aanleunen bij 
een van de ouders. Indien we aan de planten in Eksaarde 
een meer uitgesproken affiniteit met een van beide ouder-
soorten zouden moeten toeschrijven, dan komt P. lucens 
daarvoor mogelijk iets meer in aanmerking dan P. grami-
neus. Dit is althans zo voor de submerse delen, zowel qua 
algemeen aspect als afmetingen.

Tot voor kort was het niet duidelijk of de goed ontwik-
kelde zaden van deze hybride al dan niet levenskrachtig 
zijn. Kiemproeven bevestigen dat dit wel degelijk het ge-
val is (Kaplan 2010). Uitgaande van (vermoedelijk F1) 
ouders met intermediaire kenmerken tussen P. gramineus 
en P. lucens zijn daarbij zowel gelijkaardige nakome-
lingen verkregen, als planten die fenotypisch sterker bij 
P. gramineus aanleunen. Wiegleb et al. (2008) vermoe-
den dat een meer uitgesproken gelijkenis met P. lucens 
dan wel P. gramineus het gevolg kan zijn van terugkrui-

sen met een van beide ouders. Hoewel het evenzeer aan 
het verdwijnen van de ouders toe te schrijven kan zijn 
wanneer P. ×angustifolius niet samen met P. lucens en/
of P. gramineus gevonden wordt, is het nu duidelijk dat 
de hybride niet uitsluitend op vegetatieve verspreiding 
is aangewezen. Ook een langer kiemkrachtig blijvende 
zaadbank behoort tot de mogelijkheden. Al eerder werd 
dit door Bruinsma (2007) aangenomen, op basis van de 
vestiging op achtergebleven steile veenranden na het uit-
baggeren van een ven waarin al 30 jaar geen ondergedo-
ken planten meer waren gezien. In het geval van De Li-
nie maakt de plotse verschijning vlak na de graafwerken, 
samen met de huidige afwezigheid van potentiële bron-
populaties van zowel P ×angustifolius als P. gramineus 
in de ruime omgeving, eveneens kieming uit een oudere 
zaadbank het meest waarschijnlijk. Nog aannemelijker 
wordt dit wanneer we de historische waarneming in de 
Moervaartdepressie in aanmerking nemen. Indien men re-
kening houdt met de overstromingsgevoeligheid van het 
gebied, kunnen mogelijk zaden uit een ruimere omgeving 
worden aangevoerd en bijgevolg ook meer verspreid in de 
bodem aanwezig zijn. Het opduiken in zowel de Turfput 
als de sloot laat dit alleszins vermoeden. Of P. lucens al 
dan niet nog in de omgeving voorkomt, laten we momen-
teel in het midden. De Flora Databank (http://flora.inbo.
be//Pages/Common/Default.aspx) vermeldt waarnemin-
gen van P. lucens in C3.47.11 uit 1975, 1990 en 1992. 
Vanuit ecologisch oogpunt lijkt het ons waarschijnlijker 
dat deze soort hier de laatste decennia zou hebben voor-
gekomen dan P. gramineus. Zonder getuigemateriaal kan 
voor deze vermeldingen enkel vertrouwd worden op de 
reputatie van de verschillende waarnemers. Om de hui-
dige aanwezigheid van P. lucens na te gaan is grondiger 
onderzoek van de verschillende watertjes in de nabijheid 
nodig. Het is bekend dat sterke dehydratie gedurende en-
kele maanden de vitaliteit van de zaden van de beide ou-
dersoorten beduidend vermindert (Hay et al. 2008), maar 
dergelijke omstandigheden zijn, gezien de permanent 
hoge grondwatertafel, voor de groeiplaatsen in de Linie 
niet aan de orde. Het is niet precies geweten hoe lang de 
afwezigheid van P. ×angustifolius op of nabij de nieuwe 
vindplaatsen juist geduurd heeft. Er kan aan een periode 
van enkele decennia gedacht worden, maar door de on-
zekerheid over de identiteit van ‘P. lucens’, die minstens 
tot 1992 in hetzelfde kwartierhok voorkwam, zou het ook 
aanzienlijk minder lang kunnen zijn. Korte perioden van 
relatieve droogte worden door P. ×angustifolius duidelijk 
goed doorstaan. Dit kan, net als bij P. gramineus, even-
zeer als landvorm gebeuren. Deze groeivorm is ook in 
Eksaarde op de droogvallende slootoever te vinden. In dit 
verband dient opgemerkt dat P. ×angustifolius in Tsjechië 
meestal voorkomt in extensief beheerde visvijvers die ’s 
zomers af en toe worden afgelaten (Kaplan 2010).

We vermoeden dat P. ×angustifolius, net als P. grami-
neus, eerder een pionierkarakter heeft en bij verlanding 
vrij snel wordt verdrongen door soorten die een dicht dek 
van drijfbladeren vormen of boven het wateroppervlak 
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uitsteken. In de poel, waar het voedselrijke karakter het 
meest uitgesproken is, ging de afname van P. ×angus-
tifolius gepaard met een sterke ontwikkeling van Hot-
tonia palustris en Typha latifolia. Gelijktijdig zijn ook 
kranswieren er afgenomen, maar nog niet helemaal ver-
dwenen. Algenbloei in de zomer wijst ook op een hoge 
voedselrijkdom. Troebel water is niet bevorderlijk voor 
ondergedoken fonteinkruiden en ook elders heeft P. ×an-
gustifolius, die soms een meer mesotrafent karakter krijgt 
toegeschreven, te lijden van eutrofiëring (Preston & Croft 
2001). In de gracht is een sterke toename van P. ×angusti-
folius gepaard gegaan met een uitbreiding van Potamoge-
ton natans, Hottonia en forse monocotylen. Vermoedelijk 
zal verdere uitbreiding van deze soorten ten koste gaan 
van P. ×angustifolius. Volgens Ellenberg et al. (1992) is 
het een ‘Halblichtpflanze’, wat aangeeft dat ze vrij veel 
licht, maar geen volle zon behoeft. Tegen de wintergroene 
waterviolier is ze in een milieu met hoge koolzuurbe-
schikbaarheid duidelijk ook niet opgewassen.

Tot de tweede helft van de vorige eeuw werden slo-
ten handmatig onderhouden. Later gebeurde dit meer en 
meer machinaal en daarmee grondiger en meer uniform, 
maar ook meer toegespitst op grotere afwateringen. De 
nivellerende gevolgen hiervan voor de vegetatie zijn ge-
noegzaam bekend. Hoewel de omringende percelen in De 
Linie niet langer bemest worden, hebben we te maken 
met een situatie waarin duidelijk voldoende voedingstof-
fen beschikbaar zijn om de sloot in enkele jaren te laten 
dichtgroeien met mattenbies, riet, lisdodde, enz. Een per-
manente aanwezigheid P. ×angustifolius is vermoedelijk 
gediend bij een beheer waarbij delen van de standplaats af 
en toe geschoond worden, maar meer precieze richtlijnen 
hiervoor kunnen momenteel nog niet worden gegeven. 
Enkel al hiervoor loont het de moeite om het verdere we-
dervaren van dit fonteinkruid in de Linie goed te docu-
menteren.

Dankwoord. – Met dank aan André Verstraeten, Piet De 
Becker en Jan Wouters voor gebiedsinformatie en aan 
Wouter Van Landuyt voor floragegevens en bijstand.
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