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     PLANTENWERKGROEP 
     IVN-Oisterwijk ---  NMC-Schijndel --- Natuurgroep Gestel 

 

     Plant van de maand maart 2023 
 

     Oeverkruid 
.                    . 

Algemeen  
Wetensch. naam Littorella uniflora (L.) Asch 
Uitspraak  Littorélla uniflóra 
Familie  Plantaginaceae/Weegbreefamilie 
Geslacht  Littorella/Oeverkruid 
Soort   Oeverkruid 
Hoogte  3 – 15 centimeter 
Plantvorm  Kruid 
Plant   Eénhuizig 
Wortels  Wortelstok 
Stengels  Liggend 
Bladstand  Verspreid(Rozet) 
Bladvorm  Elliptisch/langwerpig/rond 
Bladkleur  Groen 
Bladrand  Gaaf 
Bloeiperiode  Juni – augustus 
Bloeiwijze  Zittend - enkelvoudig 
Bloemkleur  Strokleurig 
Bloementype  Eénslachtig   
Kelkbladen  3 
Kroonbladen  4 
Meeldraden  4 
Stijlen   1 
Stempels  1 
Vruchtbeginsel Bovenstandig 
Vrucht   Nootje 
Leefvorm  Overblijvend 
Groeiplaats  Venoevers – duinmeertjes 

 

Inleiding 
Zegswijzen***:  
Maart zonder bloemen, zonder dauwe, 
Brengen ons op ’t einde in het nauwe.   

Deze zegswijze stamt duidelijk uit een andere tijd; de 
tijd vóór de klimaatsverandering. 
In januari worden we tijdens een natuurwandeling ver- 
rast door een groen veld op een Oisterwijks ven(foto 1). 
Voor de derde keer blijk ik Oeverkruid te ontdekken. 
Deze niet zo bekende plant zullen we in maart onder de 
loep nemen. 
 

Naamgeving 

Littorella. Het Latijnse litus is oever/strand. Littorella is 
hiervan afgeleid. 
Uniflora.   Dit woord kunnen we vertalen naar uni↔één 

en  flora ↔bloem. 

Foto 1. Oeverkruid 

Foto 2. Oeverkruid 

Foto 3. Wortels. Afb.3a.Wortelstok 



Oeverkruid.  Dat we het kruid dat op de oever groeit 
Oeverkruid noemen, zal niemand verbazen. Eigenlijk 
best een mooie naam. 
In het Fries, Frans, Duits en Engels noemt men de plant 
achtereenvolgens: Wettersturtsje, Littorelle des lacs, 
Strandling en Shoreweed. 
Kom je soms de namen Littorella americana of Plantago 

uniflora tegen, weet dan dat je ook met Oeverkruid te 
maken hebt.  
 

Plaatsing 

Heukels** plaatst de plant in de Weegbreefamilie, ver-
der in het geslacht Littorella(Oeverkruid) en de soort 
Oeverkruid. In het geslacht Littorella worden verder 
geen andere soorten vermeld. Wel past nog de opmer-
king dat de plant kwetsbaar is.  
 

Beschrijving 
Levensvorm.  Het oeverkruid(foto 2) is een overblijven-
de plant en valt bij de indeling van Raunkiaer onder de 
Hydrofyten. Het oeverplantje zal tussen de 3 en 15 cm. 
groot worden.  
Wortels. Bij het plukken van een plant valt op dat die 
vrij ’los’ geworteld is. De bevestiging in het substraat 
van de plant lijkt het midden tussen rhizoom en wortel-
stok(foto 3 en afb.3a) te zijn. 
Stengels. Bij het plukken van een plantje valt op dat er 
uitlopers zijn(foto 4) die dan weer dichte matjes vormen 
(foto 2). Wat ik hier stengels noem zijn eigenlijk slechts 
de verbindingen van het ene naar het andere rozet. 
Bladeren. De plant vormt dichte rozetten(foto 5). Meest-
al zul je de plant als een bladplant zien. De bladeren 
vragen aandacht omdat:  
-er onderwaterblad is. Dat is priemvormig en bezit hol-
tes waarin CO2  opgeslagen wordt dat nodig is voor de 
koolzuurassimilatie/fotosynthese. De vorm van dit blad 
is rond met een punt als een priem. Foto 6* toont een 
oud onderwaterblad. 
–er bovenwaterblad is. Dat is lijnvormig, vlak en naar 
de voet gootvormig verbreed(foto’s 5 en 7). Deze blade-
ren hebben huidmondjes. Het blad kan een decimeter 
lang worden. 
Bloemen. De éénhuizige plant heeft éénslachtige bloe-
men. We vinden ze in de oksels van de bladeren. De 
mannelijke bloem staat op een steeltje, de vrouwelijke 
zijn zittende bloemen. Foto 8*(Flora van Nederland Wilde 

planten en hun omgeving online) geeft een mooi beeld van 
een bloeiende plant.  
Mannelijke bloem: Heeft lange helmdraden met gele 
helmhokken. Het stuifmeel wordt door de lucht 
verspreid (windbestuiving). De bloem is viertallig, soms 
drietallig. De kroon is buisvormig en heeft lichtgekleur-
de slippen.  
Opm. 1. Raar maar waar, de langgesteelde mannelijke bloem 
kan soms tweeslachtig zijn. 2. Vind je een bloemsteeltje met 
steelblaadje, let dan eens op of je meer(twee) mannelijke 

Foto 4. Uitlopers 

Foto 5. Rozet 

Foto 6*. Oud onderwaterblad 

Foto 7. Bovenwaterblad 

Foto 8*. Bloemen 



bloempjes ziet. 3. Als de planten de hele zomer onder water 
blijven, dan komen ze niet tot bloei.  

Vrouwelijke bloem: Staat onderaan in een bladoksel en 
heeft ’n twee centimeter lange harige stijl met stempel. 
De kelk is doorgaans driedelig, de kroon is vergroeid tot 
een urntje dat uit twee- tot vier tanden bestaat. 
 Vruchten. Het bovenstandig vruchtbeginsel ontwikkelt 
zich tot een 2½cm. lang nootje dat één zaadje bevat. 
Verspreiding. In de eerste plaats zorgen de uitlopers voor 
meer planten, in de tweede plaats zullen de zaden door 
het water verplaatst worden. 
 

Groeiplaats 
Bekijken we de ecologische parameters (ook afb.9*) dan 
zien we dat:  
- de plant gedijt op open zonnige plaatsen. 
- het substraat voedselarm zal zijn; er zal zeer weinig 
  organisch materiaal zijn. 
- de zuurgraad varieert van ph3,8 tot ph6,1. 
- de vochtigheidsgraad hoog is. 
Oeverkruid verlangt schoon, helder water. In zwak brak 
water kan de plant ook voorkomen. De bodem waarop 
Oeverkruid groeit is zand(foto’s 5 en 10). 
Op venoevers en bijna niet droogvallende duinvalleien 
kunnen we de Plant van de Maand vinden. 
 

Tot slot       

Zegswijzen***:  
So many misties in March 
So many frosties in May 

Afwachten of de mist van maart ook vorst in mei brengt. 
Nadat ik (en U?) de foto’s die van de Littorella uniflora op ’Saxifraga – Freenatureimages’  
heb bekeken zijn me twee zaken duidelijk geworden: 1. Deze zomer zeker op zoek gaan 
naar bloeiende Oeverkruiden. 2. Je wel katte-ogen moet hebben om echt duidelijk te zien 
welke bloemonderdelen er zijn. 

  ___                  . 

Tekst       : Gerard te Dorsthorst   

Afb. foto’s: GtD(1,3,7,10); Saxifraga(2,4,5); Icones plantarum sponte  

                             nascentium in episcopatu Monasteriensi, deel1, F. Wernekinck(3a);  
                             Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online(6,8,9). 
 1. Oeverkruid  Oisterwijk      30 jan. 2023 
 2. Oeverkruid  Saxifraga   -   Hans Boll 

  3. Wortels   Oisterwijk      30 jan. 2023 
3a. Wortelstok  Wernekinck              1798 
  4. Uitlopers   Saxifraga   -   Hans Boll 
  5. Rozet   Saxifraga   -   Hans Dekker 
  6. Oud onderwaterblad *Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving on line 
  7. Bovenwaterblad  Oisterwijk      30 jan. 2023 
  8. Bloem   *Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving on line  
  9. Ecologische param. *Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving on line 
10. Onderwaterplant Oisterwijk      30 jan. 2023 
  ___                  . 

      *https://www.floravannederland.nl/planten/oeverkruid 

   **Heukels’ FLORA van Nederland. 24e druk. 2020. 
***uit: THE COUNTRY DAIRY OF AN EDFWARDIAN LADY.  Edith Holden, 1906. 
            DE VREUGDE VAN HET LANDLEVEN.                    Edith Holden, 1906. 

Afb.9*.Ecologische parameters 

Foto 10. Oeverkruid onder water 

https://www.floravannederland.nl/planten/oeverkruid

