Tabel 2

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien	Zie gedragscode
Een lage, soms middelhoge plant met

Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Waterbodem ongemoeid

dikke, groene, vertakte stengels onder de
waterspiegel. De bladeren zijn 3-tallig

laten.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Minimaal 50% van de

en komen omdat ze lang gesteeld zijn

waterbodem sparen, omdat de plant hierin overwin-

boven het wateroppervlak uit. De bloemen
staan in een tros en zijn wit met een roze

tert.
Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen uit-

gloed. De knoppen zijn donkerder roze. Elk

rasteren, zodat grazende dieren het water niet kun-

bloemblaadje is aan de binnenzijde bedekt

nen vermesten.

met dikke witte franje.

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
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Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode
Groeiplaats	Water- en landplant. Hij groeit in zonnig, soms half
beschaduwd, ondiep zwak zuur en schoon water
(veenmoerassen, duinvalleien, vennen en moerasbos)
en in natte hooilanden. De soort is kenmerkend voor
matig voedselrijk milieu. De diepte varieert van 0 tot
15 centimeter. De plant kan door de groei van zijn
stengels uitgestrekte matten vormen en zet daarmee
de verlanding in gang. De plant is zoutmijdend.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: mei-juni, soms in oktober weer. Zaad-

soort niet aanwezig

periode: juli-augustus. Verspreiding van juli tot sep-

soort (recent) aanwezig

tember; de zaden drijven soms meer dan 15 maanden
op het water. De zaden kiemen nadat ze gegeten zijn
door eenden of vissen. De plant vermeerdert zich ook
vegetatief. De plant overwintert in de modderlaag
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van de waterbodem.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata
Aanbevelingen

-	Aanleggen van natuurvriendelijke oevers.
-	Voorkomen van vermesting in het water door het
aanleggen van een mestvrije zone langs het water.
-	Voorkomen van grote waterstandschommelingen.
-	Het snoeien en dunnen van omringende bomen
begunstigt de soort, omdat de soort goed groeit op
onbeschaduwde plekken.

Verspreiding binnen Nederland	Met name in de zoete laagveengebieden in NoordHolland, Utrecht, Friesland en Overijssel en in de
beekdalen van het Drents plateau.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Status Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda, et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Flechtcher, 2005. Bouman et al., 2000
Websites: www.soortendatabank.nl;
www.wilde-planten.nl
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