
Soortbeschrijving 

Kenmerken 

Synoniemen: A. caroliniana Willd., A. pinnata 

Herkomst: (sub)tropisch Amerika 

Habitat in België: Stilstaande of langzaam stromende wateren (poelen, 

vijvers, afwateringsgrachten, kanalen). Voedselrijk, hard, zoet tot brak water 

met hoge bicarbonaatgehalten, vaak in combinatie met organische bodems 

(karakteristiek voor veel polderwateren).  

Problematiek: Verdringt andere soorten door matten op het wateropper-

vlak te vormen. Kroosvarenmatten laten geen licht door en veroorzaken 

zuurstofgebrek in de waterkolom. Ook de waterdoorstroming kan ernstig 

belemmerd worden. Zware infestaties kunnen een probleem zijn voor men-

sen of grazers, die de matten voor vaste grond aanzien. Azolla-soorten leven 

in symbiose met de blauwalg Anabaena azollae, die onderdak vinden in de 

holtes in de blaadjes. Deze is in staat atmosferische stikstof te binden, wat 

de plant onbeperkte toegang geeft tot een essentiële voedingsbron. Daar-

door kan de plant zich zeer snel vegetatief vermenigvuldigen, en zelfs elke 

twee tot drie dagen in biomassa verdubbelen. De limiterende factor daarin 

is fosfor, een andere essentieel mineraal. Onbeperkte beschikbaarheid van 

fosfor, zoals bij overbemesting, leidt dikwijls tot Azolla-bloei. 

Status: Zit in de categorie B2 volgens ISEIA: beperkt verspreidingsareaal en 

een matige ecologische impact. 

Verspreiding: Opkomende soort. Werd voor het eerst in België waargeno-

men in 1939. Sindsdien neemt ze duidelijk toe, zowel aan de kust als in het 

binnenland. Actuele verspreiding in België: http://waarnemingen.be/soort/maps/6452 

Grote kroosvaren Azolla filiculoides 

Grote kroosvaren is een  kleine, vrij drijvende watervaren die 

vaak dichte matten op het wateroppervlak vormt. Soms komt ze 

ook voor in kleinere fragmenten tussen andere waterbegroeiing, 

bijvoorbeeld tussen andere kroossoorten of in pitrusbulten. 

 

Grote kroosvaren is meestal groen, vaak met een rode tint, en 

kan volledig rood kleuren (“rode” Azolla) wanneer de planten 

onder stress komen door koude, brakke wateren, schaduw of 

begrazing door de Azollakever Stenopelmus rufinasus. De soort is 

in groene vorm gemakkelijk te onderscheiden van andere kroos-

soorten. De (zwart)bruine worteltjes hangen vrij  in het water 

onder de drijvende bladeren en breken gemakkelijk af. De soort 

verspreidt zich voornamelijk vegetatief, maar kan soms ook mi-

nuscule sporen vormen. De bladeren zijn klein (tot 2,5cm lang) 

en varenachtig, ze hebben een typisch ruwe, korrelige look en 

zijn waterafstotend (druppels blijven erop liggen). 

 

In rode vorm is de plant onmiskenbaar. Azolla kan het hele jaar 

door gevonden worden maar sterft in de winter vaak af door 

vorst. Populaties zijn vaak opvallend onstabiel en kunnen sterk 

variëren tussen jaren. 
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Gelijkende soorten 
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Referenties en meer info: 
- website van RINSE www.rinse-europe.eu 

- Van Landuyt, W. (2007). Herkenning van de vier in België voorkomende drijvende 

Lemna-soorten. Dumortiera 91:16-20 http://alienplantsbelgium.be/sites/

alienplantsbelgium.be/files/dum91p16.pdf 

- www.azollacontrol.com website van CABI over bestrijding van Azolla 

- http://ias.biodiversity.be/species/show/40 

- Plantenziektenkundige Dienst (2010) Invasieve waterplanten in Nederland. 

www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2001292 

- CABI invasive species compendium http://www.cabi.org/isc/ 

- http://wimvdven.home.xs4all.nl/Gras_106.pdf 

- website van Q-bank http://www.q-bank.eu/Plants/  

• De blaadjes van klein kroos zijn klein, lichtgroen en de plant is 

onvertakt 

• Bladeren hebben een diameter van 1,5 tot 4mm  

• Wit tot lichtgroen worteltje aan de onderkant van elk blad  

• Blad vaak gedraaid en/of gekromd 

Knopkroos 
Niet inheems - gevestigde soort 

Grote vlotvaren 
Niet inheems - niet standhoudend 

Salvinia molesta 

• Planten van grote kroosvaren steken kroezig boven water uit 

• 2,5-3 cm diameter en vaak vertakt, bladlobben stomp en vliezig gerand 

• Vele (bruin)zwarte worteltjes aan elk blad 

• Geschubd uiterlijk, vaak wijnrood gekleurd 

Voornaamste kenmerken van enkele kroossoorten in België 

• de Zuid-Amerikaanse grote vlotvaren is een forse drijfplant 

met vertakte rizomen die  35cm lang worden 

Kleinst kroos 
Niet inheems - gevestigde soort 

     afmetingen schijIes Aantal nerven Dikte schijIes roodkleuring 

Bultkroos L. gibba 3-6 x 2-5mm (3-)4-5 
dik, onderaan 

sponsachtig 

Op de rand van het schijIe, 

regelmatig, zowel boven als 

onderkant 

Klein kroos L. minor 2-5 x 1.5-3.5 mm 3 Vlak 
heldergroen, onderkant 

zelden rood 

Kleinst kroos L. minuta 1-3 x 1-2 mm 1 Vlak nooit 

Knopkroos L. turionifera 2 x 1.5-2 mm 3 Vlak 
soms, beperkt tot wortelaan-

hechting 

Wortelloos 

kroos 

Wolffia  

arrhiza 
Zeer klein, 1 x 1 mm geen 

Bolle schijIes, 

wortelloze 

drijfblaadjes, 

vaak per twee 

geen 

Veelwortelig 

kroos 

Spirodela 

polyrhiza 

Onmiskenbaar door 

de vele (5-16)

worteltjes per 

schijIe 

7-12 

Vlak, eirond, 

met wortel-

tjes 

Volledige onderkant vaak 

roodachtig, bovenkant groen  
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