
Parelvederkruid
(Myriophyllum aquaticum)

• 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

Waterplant: drijvend op het water of rechtopstaand, 
gedeeltelijk ondergedompeld.

Stengel: 
Rechtopstaande stengel, 15 – 40 cm boven 
het wateroppervlak.

Opstaande stengels sterven af in de winter.

Blad: 
Blad dat boven het water uitsteekt heeft een blauwe 
waslaag. 

Blad veervormig, zowel boven als onder het water.

Bladeren in kransen van 4 tot 6.

Bloemen:
Onopvallende bloemen.

— Niet te verwarren met:
Ongelijkbladig vederkruid

Stengel: 
Rechtopstaande stengel, 3 – 15 cm 
boven het wateroppervlak.

De hele plant blijft de hele 
winter groeien. 

Blad: 
Blad veervormig onder water, 
ongedeelde, getande bladeren 
boven water.



Verspreiding in België

Vrij algemeen in Vlaanderen, vooral vaak waargenomen oostelijk van de as 
Antwerpen – Brussel. 
IAS code: A2

Abiotische omstandigheden

Eutroof water.
Stilstaand of traag stromend, ondiep water. 

Bloeiperiode

Mei - augustus.

Invasie-geschiedenis

Het oorspronkelijke leefgebied van het parelvederkruid is de Amazonerivier in Zuid-
Amerika. Tegenwoordig komt het in elk werelddeel voor, behalve Antarctica! Deze 
grootscheepse verspreiding is het gevolg van de handel in vijver- en aquariumplanten.  
Weggegooide plantenresten kwamen onbedoeld in de natuur terecht. 
Parelvederkruid werd voor het eerst verwilderd in Vlaanderen waargenomen in 
1987. Momenteel is de soort sterk toenemend en verspreid over heel Vlaanderen. 
Parelvederkruid verspreidt zich gemakkelijk vegetatief via de kruipende/drijvende 
stengels. Losgerukte plantendelen drijven makkelijk af en ontwikkelen zich tot nieuwe 
populaties ontwikkelen, vooral op eutroof water. Bij verstoring (bv. baggeren of 
ruimen van de aanwezige vegetatie) wordt parelvederkruid bevoordeeld en kan het 
gaan woekeren.

Voor meer informatie

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

Waarom problematisch?

Ecologie: Parelvederkruid vormt een dichte plantenmassa langs oevers en in ondiep
water. Inheemse oever- en waterplanten worden erdoor verdrongen. Door een afname
van het zonlicht en zuurstof in het water sterven andere waterplanten en dieren 
en vertraagt de vertering van plantenresten. Na enkele jaren is het pak onverteerde 
resten zo groot dat het boven water komt te liggen en uiteindelijk verlandt. 
Waterrijke gebieden staan bekend om hun grote rijkdom aan soorten. Verlies van dit 
soort habitat heeft dan ook negatieve gevolgen voor de biodiversiteit.


