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Summary. - Cabomba caroliniana Gray persists at
Holsbeek (Vlaams-Brabant, Belgium). A large population
of Cabomba caroliniana, Panwort, was discovered in an
abandoned fishing pond at Holsbeek in 1998 and has
maintained itself there since. This is the first record of this
species in Belgium. A short description of the plant, its
distribution and the site are presented and some
considerations are made on its potential for fttrhter
spreading. In spite of a luxurious - yet only vegetative -
development, the species has so far not outcompeted co-
occurring waterplants, including Myriophyllum. verticilla-
tum and Potamogeton acutifolius. For a number of rea-
sons, Cabomba caroliniana is not expected to become a
nuisance or a threat to indigenous species in the region.

Résumé. - Cabomba caroliniana Gray se maintient à
Holsbeek (Vlaams-Brabant, Belgique). Une population
importante de Cabomba caroliniana, a été découverte à
Holsbeek en 1998 dans un étang de pêche abandonné et
s'y est maintenu les dernières années. Comme il s'agit de
la première localité en Belgique de cette espèce, une
courte description de la plante, ainsi qu'un aperçu de sa
répartition et du site sont présentées, ainsi que quelques
remarques sur le potentiel de dispersion. Malgré un fort
développement, l'espèce n'a pas encore exclus les autres
plantes aquatiques présentes, y compris Myriophyllum
verticillatum et Potamogeton acutifolius. Pour plusieurs
raisons, il semble peu probable que Cabomba caroliniana
se développera comme néophyte problématique dans la
région.

Inleiding

In de lente van 1998 vonden L.D, L.W. en
M.C. een omvangrijke populatie van een Ca-
bomba sp. in een in onbruik geraakte visvijver
in het natuurgebied de Zicht in Holsbeek
(Vlaams-Brabant; IFBL D5.54.41). De plant
werd in vegetatieve toestand geïdentificeerd
als Cabomba caroliniana Gray, een in Vlaan-
deren nog niet eerder uit de natuur gemelde
Amerikaanse soort. Sindsdien is de populatie
op peil gebleven, zodat het mogelijk een
standhoudende soort is (Verloove 2002).

Beschrijving

Volgens derevisie van 0rgaard (1991) telt het
genus Cabomba (Cabombaceae) vijf soorten
en drie variëteiten. Alle verschillen vegetatief
onderling weinig, zodat een korte beschrijving
van C. caroliniana gepast is. Behalve op
voornoemde revisie, is hiervoor een beroep
gedaan op Radford et al (1968), Correll &
Correll (1975) en Mühlberg (1982).

C. caroliniana is een wortelende water-
plant, met gewoonlijk heidergroene, paars-
gewijs tegenoverstaande, half cirkelvormige
tot niervormige, handvormig samengestelde,
ondergedoken bladeren (Fig. 1). Ook kransen
van drie bladeren komen voor, maar werden
door ons niet waargenomen. Bladeren tot 6
cm breed, een grootte die ook in Holsbeek
benaderd wordt. Stengel al dan niet vertakt en
tot meer dan 2 m lang. Internodiën aanzienlijk
korter bovenaan de stengel dan onderaan. De
vlakke bladschijf gewoonlijk bestaand uit vijf
fijn verdeelde blaadjes, telkens tot vijfmaal
toe gevorkt tot bladslippen van hoogstens 1,8
mm breed. Bladslippen in de regel minder dan
1 mm breed. Aantal terminale bladslippen per
blad variabel: 3-20 bij kleine bladeren, 150-
200 bij grotere. Bladslippen gaafrandig, lijn-
vormig of naar de top toe enigszins spatel-
vormig verbreed, soms voorzien van een
haarfijne middennerf. Verbrede, spatelvormi-
ge, eindsegmenten zouden een gevolg zijn van
lichtgebrek. Gaafrandige, lijnvormig-ellipti-
sche drijfbladeren, 5-20 mm lang en 1-3 mm
breed, worden soms gevormd, maar zijn door
ons niet waargenomen.

Bloemen drietallig, met melkwitte, geel
gevlekte (C. caroliniana var. caroliniana),
enigszins paarse (C. caroliniana var. pulcher-
rima Harper), of bleekgele (C caroliniana
var. flavida Orgaard) kroonblaadjes. In Hols-
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beek blijven alle planten steriel, zodat de
variëteit nog niet bepaald kon worden. Be-
vruchting door kruisbestuiving via insecten.
Verspreiding gebeurt gemakkelijk vegetatief
door fragmenten van de plant, waarbij één
internodium van slechts 1 cm met blaadjes
volstaat om tot een nieuw exemplaar uit te
groeien (Tarver & Sanders 1977).

De plant overwintert door middel van
onbebladerde stengeldelen in de modder, maar
we hebben ook waargenomen dat dicht bebla-
derde stengeltoppen, die op de bodem rusten,
in de lente opnieuw naar het oppervlak
uitgroeien.

De plant mag niet worden verward met
Cabomba aquatica Aublet, een soort die in de
zomer van 1986 uit het Nederlandse grens-
gebied gemeld werd (haven van Maasbracht:
Cortenraad 1988). Deze uit Zuid-Amerika
afkomstige plant heeft niet-planaire onder-
gedoken bladeren, breed-elliptische tot ovale
drijfbladeren en gele bloemen. Vanwege het
enigszins gelijkaardige aspect kan Cabomba
eventueel worden verward met vederkruid
(Myriophyllum), maar dit toch alleen bij waar-
neming vanop een afstand.

Verspreiding

C. caroliniana heeft een subtropisch-gema-
tigde verspreiding en is inheems in de zuid-
oostelijke Verenigde Staten, Argentinië, Bra-
zilië, Paraguay en Uruguay. Op vele andere
plaatsen in de V.S., alsook in Indië, Japan,
Maleisië, Nieuw-Guinea en Australië, is de
plant ingeburgerd (0rgaard 1991, Preston &
Croft 1997). In de V.S. komt ze voor in het
hele gebied tussen Florida en Texas, het meest
in Zuidoost-Oklahoma en Oost-Texas (Correll
& Correll 1975). Noordwaarts strekt het ver-
spreidingsgebied zich uit tot Virginia, Ken-
tucky, het zuiden van Illinois en het oosten
van Missouri. Nog verder noordwaarts is de
plant genaturaliseerd tot in Massachusetts.

De gemiddelde jaartemperatuur in het
kerngebied bedraagt 15-18° C, met mogelijk-
heid tot vorst (0rgaard 1991). C. caroliniana
groeit zowel in stilstaande als (meestal zwak)
stromende, licht zure tot alkalische wateren,
vooral op slibrijk substraat.

In gunstige omstandigheden, zoals in delen
van Australië en de V.S., is de soort erg
competitief en persistent. Hierdoor kan ze als
'pest' optreden en zeer dichte monospecifieke
vegetaties vormen, met alle klassieke gevol-
gen voor pleziervaart, hengelsport, zuurstof-
huishouding, overige vegetatie, enz. (zie b.v.
ARMC 2000, WAPMS 2002). Belangrijk is
dat hierbij tevens melding is gemaakt van een
mogelijke allelopatische werking op andere
waterplanten.

In de Europese literatuur is over deze soort
weinig te vinden. In Roemenië is C. carolinia-
na uitgeplant nabij Oradea in 1950 (Casper &
Krausch 1981). Uit Groot-Brittannië zijn twee
groeiplaatsen bekend. Eind jaren '60 was de
plant talrijk aanwezig in het Forth and Clyde
Canal (Schotland: Dalmuir, Dunbarton) in
thermisch verontreinigd water (Maitland
1971), maar daar is ze na enkele jaren
opnieuw verdwenen (Clement & Foster 1994,
Preston & Croft 1997), In het Basingstoke
Canal (Hampshire, Engeland) hield C. caroli-
niana stand van 1990 tot minstens 1995 tussen
Colt Hill Bridge en Broad Oak (Brewis et al.
1996). Karlsson (2001) vermeldt twee vind-
plaatsen in Zweden: een sloot in Huddinge
(Södermanland) in 1984 en een plas in een
groeve in Gladsax (Skane) sinds 1994.

Inburgering wordt meestal toegeschreven
aan introductie en verwildering vanuit aqua-
riumcultuur. Aangezien C. caroliniana ook in
Europa al sinds vele decennia een zeer popu-
laire aquariumplant is, kan het geringe aantal
meldingen als vrij verrassend worden be-
schouwd.

Vindplaats

De vindplaats in Holsbeek betreft een U-
vormige, in laagveen op leem uitgegraven
vijver met steile oevers en een diepte tot ca. 2
m, in een met populier beplant perceel met
verder voornamelijk Alnus glutinosa en Betula
pendula en ondergroei van bramen. De oevers
zijn begroeid met vooral A. glutinosa en
Phragmites australis, met daarbij Calama-
grostis canescens, Calystegia sepium, Carex
acutiformis, Juncus effusus, Dryopteris car-
thusiana en Lycopus europaeus. Het water is
helder, circumneutraal tot zwak alkalisch,
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Figuur 1. Habitus
van Cabomba
caroliniana.
(Holsbeek, 9 mei
2001).

matig hard en geleidend en eerder voedselrijk.
De fytoplanktonontwikkeling blijft gering,
maar in het najaar is vrij veel particulair
organisch materiaal in de waterkolom aan-
wezig. De bodem bestaat uit een vrij dik
pakket sterk organisch rottingsslib.

De watervegetatie is goed ontwikkeld, met
vooral myriophyllide groeivormen; ze bedekt
in de zomer vrijwel het gehele oppervlak.
Naast Cabomba caroliniana als dominante

soort, zijn Myriophyllum verticülatum, Pota-
mogeton crispus, Ceratophyllum demersum
(abundant), Lemna minor, Elodea nuttallii,
Potamogeton acutifolius (frequent) en Pota-
mogeton pectinatus (sporadisch) aanwezig.

Cabomba werd slechts in één vijver
aangetroffen; de overige vijvers in het bos-
complex De Zicht bevatten ofwel geen onder-
gedoken vegetatie en zijn troebel of vertonen,
in een enkel geval, een sterk voedselrijk
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vegetatiebeeld (dominantie van Ceratophyl-
lum demersum). Verwacht wordt dat de popu-
latie van Cabomba caroliniana spoedig zal
verdwijnen bij eventuele verdere eutrofiëring
en een hieruit volgende verslechtering van het
lichtklimaat, gezien de hoge lichtvereisten.

In 1998 (juni-november), aangevuld met
extra veldbepalingen in mei 2001, was het
bereik van enkele waterkwaliteitsvariabelen
als volgt: pH 7,2-8,3; elektrisch geleidings-
vermogen (25°C) 325-422 liS.cm'1; zuurstof-
verzadiging 23-110%; natrium 10-11 mg.l"1;
kalium 2-4 mg.1"1; calcium 50-62 mg.l"1;
magnesium 7-10 mg.l"1; ijzer 0,12-0,22 mg.l'1;
chloride 20-22 mg.l"1; sulfaat 32-76 mg.l"1;
opgeloste anorganische koolstof 11,7-16,1
mg.l"1; orthofosfaatfosfor <0,02 mgP.1"1;
totaalfosfaatfosfor <0,07-0,07 mgP.l'1; nitraat-
stikstof <0,05 mgN.l"1; ammoniumstikstof
<0,08 mgN.1"1; Kjeldahlstikstof 0,45-0,71
mgN.1"1; silikaat 4,9-7,8 mg.l"1; chemisch
zuurstofverbruik 16,2-110,3 mg.l"1; chlorofiel
a <3-14,2 |ig.rl.

Bespreking

Recent is er sprake van een 'invasie' van
diverse erg competitieve exoten in Vlaam.se
wateren, zoals Ludwigia grandiflora (Dema-
rest 1996, Ronse & Vanhecke 2000), Myrio-
phyllum aquaticum (Verloove & Vanhecke
2000), Hydrocotyle ranunculoides (Verloove
& Heyneman 1999) en Crassula helmsii
(Slembrouck & Molenaar 2001). Gelet op de
nogal paniekerige sfeer die in sommige publi-
caties hieromtrent weerklinkt, stelt zich de
vraag of ook deze neofiet als een nieuwe
'bedreiging' beschouwd moet worden.

Het leidt weinig twijfel dat de zeer decora-
tieve Cabomba caroliniana ook in De Zicht
vanuit een aquarium geïntroduceerd werd.
Aangezien de soort reeds in 1998 de submerse
vegetatie domineerde, kan verondersteld wor-
den dat ze er toen al enkele jaren aanwezig
was. De goede groei in deze visvijver hangt
mogelijk samen met een lokaal gunstig micro-
klimaat (relatief beschutte standplaats, steile
oevers, organische sliblaag), maar in hoeverre
de plant hier echt strenge winters kan over-
leven, is nog niet duidelijk.

Planten, afkomstig van de vindplaats in
Holsbeek, zijn van 1998 tot de herfst van 2002
ook in cultuur gehouden in een ondiepe tuin-
vijver, maar vertoonden er geen merkelijke
uitbreiding. Of C. caroliniana zich al dan niet
verder in Vlaanderen zal uitbreiden is moeilijk
te voorspellen. Klimatologisch gezien en
vanwege de toch vrij hoge eisen die de plant
aan de waterkwaliteit stelt, lijkt de kans eerder
klein, hoewel sluitende uitspraken hierover
best niet gemaakt worden (Williamson 2001).
In tegenstelling tot de hierboven vernoemde
probleemneofieten, die een emerse groeiwijze
kunnen aannemen en voedingsstoffen in
belangrijke mate uit het sediment betrekken, is
C. caroliniana een volkomen ondergedoken
levende plant. Dit impliceert een geringere
concurrentiekracht bij b.v. wisselende water-
standen en hypertrofe omstandigheden en
wellicht ook minder gevaar voor dispersie in
ons gebied. In Engeland vindt geen bloern-
zetting plaats en ook in Australië worden na
de bloei geen kiemkrachtige zaden gevormd,
zodat vegetatieve verspreiding wellicht ook in
ons land de enige mogelijkheid is. Ook het feit
dat C. carolinana nu pas na geruime tijd
aquariumcultuur 'ontsnapt', doet vermoeden
dat het hier geen risicoplant betreft.

Door de vorming van een aanzienlijke bio-
massa kan Cabomba belangrijke hoeveel-
heden nutriënten uit het water opnemen; de
bodem speelt wat dit betreft hier minder. Ook
de dichte groeivorm met fijnverdeelde blade-
ren draagt bij aan het handhaven van helder
water. Hierdoor zou de aanwezigheid van
Cabomba, bij een niet al te uitbundige ont-
wikkeling, een eerder gunstig dan nadelig
effect op de ondergedoken vegetatie kunnen
hebben en de aanwezigheid van sterker
eutrofïèringsgevoelige soorten zelfs enigszins
kunnen bestendigen. In dit verband willen we
er de aandacht op vestigen dat de functionele
rol van ondergedoken waterplanten (Moss
2000) misschien ook in het 'exotendebat' best
wat meer aandacht verdient. De vegetatie van
de vijver in De Zicht voorafgaand aan de
introductie van Cabomba is ons onbekend,
zodat eventuele effecten niet gedocumenteerd
kunnen worden. Myriophyllum verticillatum
en Potamogeton acutifolim worden als ken-
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soorten van het Myriophyllo verticillati-Hot-
tonietum Segal ex Schipper, Lanjouw et Scha-
minée beschouwd (Schaminée et al. 1995,
Weeda et al. 2000); dit is een soortenrijke
Parvopotamion-associatie van vooral matig
voedselrijke wateren met basenrijke kwel, die
goed bij de karakteristieken van het gebied
aansluit. Geen van beide, toch potentieel vrij
kwetsbare soorten, is er sinds 1998 weggecon-
curreerd, en zelfs in het geval dat ze in de
nabije toekomst mochten verdwijnen, blijft
een oorzakelijk verband met de groei van
Cabomba speculatief. Zo wijst ondermeer de
ontwikkeling van Ceratophyllum demersum
en Potamogeton pectinatus er op dat al een
zekere eutrofiëring heeft plaatsgevonden.

Alleszins dient de effectieve impact van
aquatische neofieten in het algemeen verder
opgevolgd te worden op een wijze die het
louter anekdotische vlak overschrijdt. Meer in
het algemeen kan erop gewezen worden dat
eutrofiëring en de hieruit resulterende versnel-
ling van het verlandingsproces kunnen leiden
tot thermisch gunstiger condities voor meer
warmtebehoevende organismen in een steeds
groter aantal wateren. Een macroklimatologi-
sche verklaring voor hun areaaluitbreiding
hoeft dan ook niet per se te worden inge-
roepen CBönsel 2001). Daarnaast spelen voor
ondergedoken planten suboptimale of ronduit
te erbarmelijk geworden milieuomstandig-
heden in de kaart van (deels) emers groeiende
planten die voor tuinvijverbeplanting in-
gevoerd worden. Bij een te lage milieu-
kwaliteit komen strikte importreglementerin-
gen of zeer dure, arbeidsintensieve pogingen
tot inperking van 'exoten' aldus bij voorbaat
veelal over als dweilen met de kraan open.

Cabomba caroliniana wordt in kringen
van aquariumliefhebbers beschouwd als een
soort die vooral goed groeit bij een hoge CO2-
gift. Op de beide Britse vindplaatsen waren
respectievelijk Myriophyllum alterniflorum en
Elodea nuttallii de belangrijkste submerse
begeleiders van C. caroliniana. In De Zicht is
dit vooral M. verticillatum; bij C. aquatica in
Maasbracht dan weer M. verticillatum en M.
spicatum. M. alterniflorum en M. verticillatum
zijn soorten die koolstof bij uitstek onder de
vorm van CO2 opnemen (Weeda et al. 1987,

Bloemendaal & Roelofs 1988). In de vijver
van De Zicht zorgt de afbraak van organisch
materiaal in de venige bodem en de sapro-
peliumlaag met de aanvoer van gebufferd
grondwater voor een ruime CO2-voorziening,
wat samen met niet al te voedselrijke omstan-
digheden en het microklimaat de blijvende
aanwezigheid van Cabomba kan verklaren.

Herbariummateriaal werd gedeponeerd in
BR (Nationale Plantentuin, Meise). Een
Nederlandse naam voor Cabomba caroliniana
ontbreekt vooralsnog. Gezien het karakteris-
tieke aspect en de Engelse naam 'Fanwort',
lijkt 'platte waterwaaier' een mogelijkheid.
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meld in het kader van het project VLTNA 97/02, Depar-
tement Biologie, Universiteit Antwerpen, UIA en RUCA.
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