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Moerasvergeetmijnietje lijkt Watercrassula
te beperken
Door : Liesbeth van Bruggen-Bakker

Sinds 1995 is in Nederland de Watercrassula*, Crassula helmsii, in het wild aangetroffen. De plant breidt zich sterk uit
en en wordt gerekend tot de agressieve exoten. Het is van oorsprong een waterplant die ook op natte modder groeit,
maar ze weet ook heel goed op drogere plekken te overleven.
Op zichzelf is Watercrassula een aardig plantje, dat bij mij met
de wortels in het water, in de vijverrand groeit. Ook daar
breidde het zich sterk uit. Hoewel Watercrassula oorspronkelijk
uit Australië en Nieuw Zeeland afkomstig is, kan ze in ons
klimaat ook prima overleven. Zo goed, dat ze een bedreiging
vormt voor onze natuur. Daarom wordt de plant georganiseerd
bestreden: de bestrijding bestaat uit het volledig verwijderen
van verwilderde planten – en dan oppassen dat er geen
plantendelen afbreken, want die kunnen weer uitgroeien tot
een volledige plant. Verder wordt het publiek opgeroepen om
erger te voorkomen: "Gooi geen exoot in de sloot", overlast bij
de Waterschappen te melden, en tuincentra wordt verzocht om
invasieve planten niet meer te verkopen. Voor Watercrassula
geldt in Nederland nog geen verkoopverbod; in•België is dat
sinds 2010 wel het geval.
Aanvankelijk werd aangenomen ( o.m. door A. Wendt ) dat de
plant niet winterhard is, maar intussen is na een paar strenge
winters wel gebleken dat dit niet klopt. Ook na de strenge
winter van 2012 kwam Watercrassula, zij het wat later, weer
boven. Maar opvallend: de plant bleef veel kleiner in omvang
dan vorige jaren, en leek zelfs in omvang terug te lopen. Wat op
die plek overheerste en zich tussen en om de Watercrassula
heen flink uitbreidde was het Moerasvergeetmijnietje, Myosotis
scorpioides. Andere jaren was Moerasvergeetmijnietje geen
concurrent voor de overheersende Watercrassula. Waarom nu
dan wel ?

Een mogelijke verklaring is dat door de zeer strenge winter
Watercrassula een achterstand had, en Moerasvergeetmijnietje
een voorsprong. Die is mogelijk al begonnen in de eerste weken
van januari, toen het weer bijzonder zacht was en verscheidene
planten al begonnen uit te groeien en zelfs gingen bloeien.
In elk geval lijkt de Watercrassula toch niet onbedwingbaar..
* Watercrassula wordt ook wel Waternaaldkruid genoemd.
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Watercrassula en Moerasvergeetmijnietje, hier nog goede buren
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