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Menyanthes trifoliata L. of waterdrieblad

Door : Luuc Bauer

Waterdrieblad, Menyanthes trifoliata L.
Driebladige drogbloem zou je kunnen zeggen

Geslachtsnaam Menyanthes L.
Dit is het naamgevend typegeslacht van de familie
Menyanthaceae. Tot deze familie behoren tevens de geslachten
Nymphoides, Nephrophyllidium, Villarsia.
De Duitse naam luidt Fieberklee; dat is koortsklaver
hetgeen verwijst naar moeraskoorts of malaria.
De Engelse naam is Bog bean ofwel Marsh trefoil,
dus veenboon, moerasklaver, moerasdrieblad.

moeras of water wel land – bedrieglijk, verraderlijk; onthullend!
Mèn als tussenvoegsel of uitroep: waarempel!
Mènè is ons woord maan. Mènos is de nieuwe maan of maand.
Mènios, ook wel mèniaios, is maandelijks of al wat een maand
duurt. Mènusis is al wat door het maanlicht zichtbaar wordt
gemaakt. Mènusis betekent echter in de praktijk: duistere
geheimen verraden, iets aan het licht brengen, onthullen.
Het werkwoord mènuein betekent zoiets als aan het licht
brengen, onthullen, openbaar maken, iets aan de grote klok
hangen, enz. Mènutés is aanbrenger, aangever, klokkenluider.
Menyanthes betekent dus onthullende bloem.
Betekenis van de naam is wel van belang in de tijd van
verguisde klokkenluiders.
Waterdrieblad heeft wortelstokachtige stengels met liggend
optijgende bladstelen. Het blad is drietallig, klaverachtig, de zijn
blaadjes ovaal tot 10 cm lang. De bloemstengel is
rechtopstaand met rijke aartros vol witte vijftallige bloemen –
maar het topbloempje is vaak viertallig of zestallig.
De bloem is aan de voet vergroeid tot een kroonbuis waarin ook
de meeldraden vergroeid zijn. De kroon is in de knop maar
verbloeit wit en draagt een franje van platte haren.

Zie hier: waterdrieblad

Geslachtsnaam Menyanthes L.
Linnaeus gebruikte kennelijk de klassieke naam menanthos
hetgeen maanbloem betekent en zowel kan verwijzen naar de
witte bloeiwijze als naar de bloeitijd van ongeveer een maand
lang. Hij heeft deze naam kennelijk echter aangepast met
verwijzing naar vaak verraderlijke groeiplaats; zoals broekbos,
drassige oevers, hoog‐ en laagveen.
Verspreidingsgebied het gehele noordelijk halfrond,
gematigde streeken tot aan de poolcirkel. De soort is dan wel
wijd verspreid, maar nergens algemeen – en zeer gevoelig voor
verslechterende waterkwaliteit.
Het natuurlijke milieu omvat vochtige duinvalleien, moerassen
met meestal venige bodem. Waterinlaat liet de duinpopulaties
drastisch omlaag gaan. Ik heb waterdrieblad gezien in Zuid‐
Hollandse en in Noord‐Hollandse duinplasjes, maar dat is lang
geleden. Ook waarnemingen van Naardermeer en Botshol ken
ik persoonlijk niet nieuw.
Vanwege de kwetsbare bestanden is dit terecht een
beschermde soort. Habitatvoorkeuren duiden onder andere op
veranderlijke watersamenstelling of kwel; voedselrijke oevers,
mesotroof water, veenbodem.
Waterdrieblad wordt ook verkocht als vijverplant en doet het
vaak opmerkelijk goed, zo bij voorbeeld in enkele tuinvijvers
aan de binnenduinen. Maar let op, aan de oever geplant wordt
het water veroverd; ook naar vochtig land is uitbreiding niet
ondenkbaar. In een plantmand laten zakken is dus prima!
Deze soort kan tijdelijk dominant aanwezig zijn met half
wortelende drijftillen die elk water aan het oog onttrekken en
waarop of waartussen zich ook andere moerasplanten weten te
vestigen. De plant speelt zo een rol bij verlanding. Dus lijkt

Viertallig topbloempje
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