
Blaasjeskruid 

Het Blaasjeskruid groet in water. We vonden het Blaasjeskruid in de poel links 

van hole 12 Championship Course.  Het Blaasjeskruid  heeft een prachtig en ook 
heel  speciaal  systeem om kleine diertjes te vangen.  De plant groeit namelijk in 

het water. Het zijn wat stengels en worteltjes met daaraan meerdere blaasjes. 

De blaasjes hebben een klepje  waaraan enkele haartjes zitten. In die  blaasjes 
heerst altijd  een onderdruk. Als er nu een diertje tegen 

zo’n  haartje aanzwemt dan gaat in een record tempo het 

klepje open, het blaasje  zuigt water en tegelijkertijd het 

diertje naar binnen. Het klepje sluit weer. Dan is 
er  een  half uur nodig om  het diertje te  verteren. Het 

blaasje  wordt weer vacuüm gemaakt  voor de volgende 

vangst. 
 

Soorten Blaasjeskruid 

In totaal zijn er 5 soorten Blaasjeskruid.  Welke soort we 
gevonden hebben weten we niet. Het determineren kun je 

doen aan de hand van de bloemen  daarmee kun je  de 

soort bepalen. Vooral de vorm en kleur van de bloem zijn 

bepalend, ook de stand van de vruchtstelen is  een 

kenmerk. De plant groeit onder water, maar de bloem komt wel boven 

water. Afgelopen jaar bezochten we de poel regelmatig, 
we  hebben  echter  geen bloemen gezien. Als het water te voedselarm is, 

kunnen deze planten niet in bloei komen. De meeste soorten van deze 

Blaasjeskruid staan  op de rode lijst. De plant krijgt gele bloemen en hoort tot de 
Blaasjeskruidfamilie.  

 

 

 

 

 

 

 

Zonnedauw 

Zonnedauw groeit op vochtig land. We vonden verder 2 soorten Zonnedauw: de 
Kleine en de Ronde zonnedauw.  Deze behoren tot de Zonnedauwfamilie. Ook de 

Zonnedauw staat op de rode lijst van planten . De Ronde zonnedauw is wettelijk 

beschermd. De Zonnedauw groeit op het land, meestal  op natte en voedselarme 

grond, rondom vennen en poelen. De Zonnedauw lokt, vangt en verteert 
ook  insecten. De bladeren zijn bezet met tentakeltjes,  aan die tentakeltjes zit 

een  kleverige substantie.  Je kan die druppels met het blote oog zien zitten, 

zonder loep.  Als er zonlicht op valt, glinsteren deze druppels mooi. Als een 
insect of een spin tegen deze kleverige druppels komt dan  kleven ze vast en 
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kunnen niet meer los komen, ook de 

tentakels sluiten om het insect heen. Zo’ 

n vliegje heeft geen schijn van kans om 
te ontsnappen.  De enzymen die in de 

plakkerige stof zitten verteren de 

insecten.  
Zo krijgt de plant de nodige stoffen bij 

elkaar die ze met haar wortels niet  uit 

de grond kan halen omdat die 

voedingsstoffen niet in de grond 
aanwezig zijn. 

Op veel plekken op de golfbaan groeit 

de  Kleine zonnedauw maar vooral 

langs de poel  bij hole 10 en 14 
groeien vele  plantjes. De Ronde 

zonnedauw vonden we op een 

plek  langs de poel rechts van hole 9 
Executive Course. In 2016 vonden 

we  de Ronde zonnedauw, 

afgelopen  jaar konden we hem  niet 
traceren. Misschien dat het te droog 

was, de waterpoel waaraan hij 
groeide stond helemaal droog. Dan 

treedt er vergrassing op, misschien is dat een reden. We kijken volgend jaar 

extra uit naar deze plant.  

Ook voor het Blaasjeskruid was het wellicht niet zo’n goed jaar om tot bloei te 

komen. De poel waar we het plantje vonden staat soms in contact met de Snelle 
loop, dat gebeurt alleen als het erg  nat is en veel geregend heeft.  Het gedeelte 

tussen de loop en de poel is heel laag.  De poel stond het hele jaar erg laag, de 

Snelle loop stond  met tijden ongeveer droog. Als er water van de Snelle loop in 
de poel komt, dan wordt het water in de poel wat voedselrijker en wie weet komt 

het Blaasjeskruid dan wel weer tot bloei. 

Volgend jaar observeren we weer en hopen het Blaasjeskruid bloeiend te zien. 

We vonden het  geweldig mooi  en heel speciaal om deze  planten te ontdekken. 
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