
Waterweegbree (Alisma) 

ALGEMENE SLEUTEL 

• Bladschijf breed, eirond, met hartvormige voet     Grote waterweegbree 

• Bladschijf met versmalde voet in de bladsteel overgaand 

+ blad altijd gesteeld, top spits; stijl recht  Slanke waterweegbree 

+ blad lintvormig (watervorm) of lancetvormig(landvorm), top stomp; stijl gekromd     

                                                                                                                          Smalle waterweegbree 

 

ALGEMEEN  

• Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica) is een algemene waterplant. Ze is wel in 
minder grote getale aanwezig in de Hoge Kempen en Haspengouw (drogere gebieden). 
Deze soort heeft een breed blad; de twee volgende soorten hebben een smalle bladvoet. 

• Slanke waterweegbree (Alisma lanceolatum) is volgens de Limburgse Atlas  in Midden-
Limburg (vooral in het westen) en in de Maasvallei  aanwezig.  Ze is daar in beperkte mate 
waargenomen. Na 1995 zijn er slechts 3 opgaven bekend. 

• Smalle of smalbladige waterweegbree (Alisma gramineum) is in Vlaanderen enkel gekend 
van 1 plaats in de Polders. In onze streken is ze in 1989 éénmaal waargenomen in de 
Maasvallei en dan nog op Nederlands grondgebied. 
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Familie 
 waterweegbreefamilie (Alismataceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stijl recht; stempel uiterst fijn papilleus 
(loep!), minder dan de helft van de stijl 
beslaand.  

 Kroonblad bijna wit, met roze rand en gele 
nagel.  

 Bladschijf van de 'luchtbladen' 1,5-3,5 maal 
zo lang als breed, aan de voet afgerond tot 
hartvormig.  

Hoogte bloeiende plant  
30 – 120 (– 150) cm. 

Bloeitijd 
Juni - september 

Levensvorm 
Hydrohemikryptofyt (winterknoppen op of 
iets onder de grond)  of 

 Helofyt (winterknoppen onder water, 
bloeiende plant boven water uitstekend) 

Standplaats 
Oevers van stilstaand of zelden van 
stromend water met slibbodem. 

  Grote waterweegbree  (Alisma plantago-aquatica) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 5 5 

  1971-'94 386 386 

  1995 - … 154 154 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Alismataceae;Alisma;plantago-aquatica;025-150-004-002;;Grote waterweegbree)


Familie 
 waterweegbreefamilie (Alismataceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stijl in het onderste deel gebogen; stempel 
grof papilleus (zonder loep zichtbaar), de 
helft of meer van de stijl beslaand. 
Kroonblad steeds paarsroze of lila.  

 Bladschijf van de 'luchtbladen' 3-6,5 maal zo 
lang als breed, met wigvormige voet.  

Hoogte bloeiende plant  
20 – 80 (– 120) cm. 

Bloeitijd 
Juni - september 

Levensvorm 
Hydrohemikryptofyt (winterknoppen op of 
iets onder de grond)  of 

 Helofyt (winterknoppen onder water, 
bloeiende plant boven water uitstekend) 

Standplaats 
Oevers van stilstaand of zelden van 
stromend water. 

  Slanke [Middelste] waterweegbree  (Alisma lanceolatum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 19 19 

  1995 - … 7 7 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Alismataceae;Alisma;lanceolatum;025-150-004-003;;Slanke waterweegbree)


Familie 
 waterweegbreefamilie (Alismataceae) 

Diagnostische kenmerken 
Kroonbladen 1,5 maal langer dan de 
kelkbladen, lila, of bloemen cleistogaam. 
Stijlen naar buiten gekromd, hoogstens zo 
lang als het vruchtbeginsel.  

 Vruchtjes alle met 2 groeven op de rug. 
Bladschijf van de 'luchtbladen' in de steel 
versmald. Ondergedoken bladen lijnvormig, 
tot 70 cm lang.  

Hoogte bloeiende plant  
(5 –) 10 – 60 (– 100) cm. 

Bloeitijd 
Juni - september 

Levensvorm 
Hydrohemikryptofyt (winterknoppen op of 
iets onder de grond)  of 

 Helofyt (winterknoppen onder water, 
bloeiende plant boven water uitstekend) 

Standplaats 
Stilstaand of zelden stromend water. Plant 
soms buiten het water of op de bodem van 
uitgedroogde vijvers. 

  Smalbladige [Smalle] waterweegbree  (Alisma gramineum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 1 1 

  1995 - … 0 0 
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http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Alismataceae;Alisma;gramineum;025-150-004-001;;Smalle waterweegbree)

