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Over het Nederlandse verspreidingspatroon van Rorippa nasturtium-

aquaticum (L.) Hayek

E. J. Weeda (Stichting FLORON, Postbus 9514, 2300 RA Leiden)

The distribution pattern of Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek in the Netherlands

Some aspects of the occurrence ofRorippa nasturtium-aquaticum(= Nasturtium officinale) in the Nether-

lands are discussed, and a request is made for herbal specimens from outside the main distribution areas, viz.

the south ofLimburg and the freshwater tidal region.

De Witte waterkers (Rorippa nasturtium-aquaticum = Nasturtiumofficinale) is in Nederland

veel zeldzamer dan dan de Slanke waterkers (R. microphylla). Een vondst in de duinenbij

IJmuiden vormt de aanleiding het Nederlandse verspreidingspatroon van eerstgenoemde

soort aan de orde te stellen.

Pas sinds 1956 worden beide soorten hier te lande onderscheiden 1
,
al blijken al in de

eerste helft van de 19deeeuw floristen verschil tussen Slanke en Witte waterkers te hebben

gezien. Van Hall 2 vermeldtonder Sisymbrium nasturtium een var. minor, voorkomend "op

dikwijls onder water staanden kleigrond aan het riviertje de Laak bij Rheede in Gelderland."

Dezelfde variëteit verschijnt bij Van den Bosch 3
en Van der Trappen 4 onder de naam Nas-

turtium officinale var. nanum, met als vindplaatsen Werkendam respectievelijk Heesselt

(tegenover Rossum aan de Waal).5 Van Hoven 6 rekent een plant van Maastricht zelfs tot

een aparte soort ((Nasturtium siifolium) ,
evenals Vrijdag Zijnen7 dit met een exemplaar van

's-Gravenhage doet (onder de naam Sisymbrium siifolium). In alle vijf gevallen blijkt het

corresponderende herbariummateriaaltot Rorippa nasturtium-aquaticum te behoren 1
,
en

andere vondsten van deze soort uit de eerste helft van devorige eeuw zijn nietbekend. Her-

kenning is echter iets heel anders danhet correct formulerenvan het onderscheid. De wezen-

lijke verschilkenmerken (zaadsculptuuren aantal rijen zaden per vruchthokje) worden niet

genoemd, en de 'echte' Witte waterkers gaat onder in een brei van vormen, die als stand-

plaatsmodificaties worden afgedaan.8

Nadat Van Ooststroom & Reichgelt 1
aan de verwarring een eind hadden gemaakt, bleek

dat R. nasturtium-aquaticum in twee delen van Nederland tamelijk veelvuldig voorkomt en

daaralgemener is dan R. microphylla: in het zoetwatergetijdengebied9
en in Zuid-Limburg.

Het voorkomen in Midden-Limburg moet nader worden vastgesteld, maar in elk geval

komt zij bij Swalmen voor. 10 Verder zijn er enige ver uiteengelegengebiedjes met kleine

concentraties van vindplaatsen: de omgeving van Arnhem (Fluviatiel èn Subcentreuroop

district!), de waarden aan het IJsselmeer langs de Friese westkust, de binnenduinrand

tussen Bergen en Egmond, en de duinrandvan Schouwen. Aan de vondsten op de grens

van duinen polder kan nu één in de buitenste helft van de duinen worden toegevoegd:bij

Umuiden werd de soort rondom een duinpias op de drooggevallen, kale oever gevonden

(atlasblokken 24.18, 24.28 en 25.11). Vermoedelijk valt R. nasturtium-aquaticum in en

achter de duinennog wel op meer plekken te ontdekken11 , al is R. microphylla hier stellig

veel gewoner.

In oecologisch opzicht komt R. nasturtium-aquaticum sterk overeen met Apium nodi-

florum, zoals ook in Groot-Brittannië werd geconstateerd.12 Opmerkelijk is in dit verband
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dat beide soorten hun Nederlandseareaal hebben vergroot door nieuwe vestigingen op de

Friese waarden. Beide soorten zijn uitgesproken indicatoren van kalkrijk (hard) water.

Apium nodiflorum is bij ons echter aanzienlijk algemener dan R. nasturtium-aquaticum en

wordt in West-Nederlandveel vaker begeleiddoor R. microphylla, die zowel in kalkrijk als

in kalkarm water blijkt te gedijen. Hier valt ook te wijzen op het feit dat een aantal oude

vondsten van laatstgenoemde soort in het Hollands-Utrechtse polderland tot dusver niet

door recentere waarnemingenis bevestigd.

In vergelijking met zowel A. nodiflorum als R. microphylla treedt R. nasturtium-aquati-

cum naar verhouding veel vaker als eenjarige pionier op drooggevallen plaatsen op, in plan-

tengemeenschappen behorendtot de Bidentetea. Dit geldt met name voor het zoetwaterge-

tijdengebied 9
,
maar ook voor deFriese waarden en de duinpias bij Umuiden. Begeleiders

zijn onder meer Chenopodium-,Bidens- en Polygonum-soorten. De bovengenoemde va-

riëteitsnamenminor en nanum slaan op laagblijvende, weinig vertakte exemplaren van droog-

gevallen terrein. Het epitheton siifolium heeft juist op fors ontwikkelde planten betrekking.

Slanke en Witte waterkers lijken in ons land maar zelden samen op te treden. Tot dusver

is deze combinatiealleen waargenomen bij kasteel Wylre in Zuid-Limburg(62.23).

Fig. 1. VerspreidingskaartvanRorippa nasturtium-aquaticumin Nederland, op basis van herbariummateriaal

( ■ = verzameld in de periodevanaf 1950, • = verzameld voor 1950).
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Het verspreidingskaartje (fig. 1) is uitsluitendop herbariummateriaal gebaseerd. Het hoeft

geen betoog dat nieuwe meldingen van buiten Zuid-Limburg en het zoetwatergetijden-

gebied van herbariummateriaalvergezeld dienen te gaan. Een extra probleem blijkt in

dergeüjke gevallen het hardnekkig voortleven van het gebruik van namen in hun oude, ruime

en inmiddelsachterhaalde betekenis (Nasturtium officinale 's.1.'), wellichtals gevolg van

het gebruik van te oude (edities van) Flora's. Dit wreekt zich vooral als bij splitsing van een

soort de oude naam op de zeldzaamste van de nieuw onderscheiden soorten overgaat (bij-

voorbeeldook in het geval van Veronicaanagallis-aquatica).
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