
Grote waternavel
(Hydrocotyle ranunculoides)

• Bossen en bosranden
• Open, natuurlĳ k gebied
• Duinen
— Waterlopen en plassen
• Oevers van waterlopen 

& plassen
• Landbouwgebied 

(weiden, akkers)
• Ruderaal en stedelĳ k gebied
• Tuinen, parken, plantsoenen

Overblijvende oeverplant. Koloniseert het water 
vanaf de oever en vormt een deken. Kruipt hoogstens 
een meter het land op.

Stengel: 
Stengels tot meer dan 0,5 cm dik, kruipen over de 
grond en over (of net onder) het wateroppervlak. 

Blad: 
Onbehaard, glanzend.

Bijna rond.

Diameter 4-10 cm. 

Bladsteel in midden van blad (paraplu).

Blad aan 1 kant diep ingesneden tot aan bladsteel.

Blad 3- tot 7-lobbig.

Elk blad is voorzien van bosjes wortels (tot meer dan 
5 cm lang) op de knopen van de stengel.

Bloemen: 
Bloeit zelden bij ons. Bloemen relatief 
klein en grauwwit. 

— Niet te verwarren met:
Gewone waternavel (inheems)

Is veel kleiner. 

Groeit op land of drassige, 
zure bodems, niet in het 
water. 

Blad:
Bladeren zijn ronder en 
minder diep ingesneden.



Verspreiding in België

Vrij algemeen over heel Vlaanderen.
IAS code: A2

Abiotische omstandigheden

Zoet, voedselrijk water dat niet beschaduwd wordt. 
Gedijt in traagstromend of stilstaand water.

Bloeiperiode

Juni, juli en augustus.

Invasie-geschiedenis

Deze plant komt van nature voor in het zuidoosten van de  VS (zuidelijk van 
Philadelphia, in de staten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia en 
Florida), verder ook in Panama, Cuba en Zuid-Amerika. Hier groeit hij in voedselarm, 
beschaduwd water in het regenwoud. Voor het eerst in België in de natuur 
waargenomen in 1992. Heeft zich sindsdien snel verspreid. 

Voor meer informatie

• Waarnemingen.be - project invasieve soorten
• Technisch vademecum invasieve planten
• ias.biodiversity.be 

Waarom problematisch?

Grote waternavel vormt dikke, dicht verstrengelde matten die vanaf de oever zeer snel 
het wateroppervlak kunnen bedekken (tot 15 m2 in één enkel seizoen). Door haar forse 
groei zorgt deze plant voor een vermindering van licht en zuurstof in de waterkolom 
hetgeen ervoor zorgt dat inheemse water- en oeversoorten worden verdrongen.


