
FUzondere bloemen en planten
Iin en rondom vijver Koningspark
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RAAMSDONKSVEER - De,.ontwikkelingen in her Konings_park liggen schijnbaar stil. Enerzijds Èomt Oat omaaiËÀt
bestuuÍ van vereniging Koningspark afhankelijk is vanpartijen die ze niet altijd naar hun hand kunnèn zetten
en an4srzljds: het is vakanlierijd en het gaat nog steeds
om wijwilligerswerk. Na de bouwvakvakaïrtie stait Córne
Staar met het uitgraven van het pad tussen tret tronaenvàrï
en de tennisvelden naar-het toekomstige terras van park_
zicht.-De gemeente heef,t vo-or-het pad"al een extra hoopgravel afgeJeverd. Er is de afgelopen periode ecntèi J-r-J_
v-eel-gerealiseerd en geplant aat hèt een lust is om aoór tràt
$oningspark te wandelqn. Je kunt er vlinders als Aó genat-
kelde Aurelia en de Atalanta en nijlganzen tegenkofiÀ; en
gè_nieten van onder andere bloemrietplanten-(Canna), een
tulpenboom en het bijzondere groot biaas.ieskruid.

BIoem blaasjeskruid.

-waarmee de plant kleine kreeft-
achtigen en waterinsecten (bij-
voorbeeld watervlooien) vangt.
De gevangen beestjes worden
verteerd en de vrijkomende
,stoffe4 d!e4g!-als voedsel voor
de plant. Blaasjeskruid zweeft
vrij in het wáter en je kunt de
blaasjes vanaf de oever wij ge-
makkelijk waarnemen. Hoe gaat
het vangen in z'n werk? Nor-
maal gesproken zijn de blaas-
jes afgeplat, met een vacuiim
tussen de wanden. De blaasies

"Groot blaasjeskruid vind je in
water dat minder dan gemiddeld
rijk is aan voedingsstoffen. Bo-
vendien betekent het voorkomen
van deze plant dat het water,nj,et

..of weinig vervuild is. Het massa-
le voorkomen van blaasjeskruid
heeft waarschijnlijk te maken
met het uitbaggeren/schonen
van afgelopen winter. Voor het
uitbaggeren kwam blaasjeskruid
ook al voor, maar niet zo mas-
saal als nu. Het lijkt erop dat de-
ze plant nu weinig last heeft'van

Door Jan Hoek

Sinds de vereniging Koningspark
actief is zijn er nieuwe dingen
tot stand gekomen in het park
adn de Parklaan. Zo heeft de vij-
ver een natuurlijke oever gekre-
gen. Als je daar langs loopt en
naar het wateroppervlak kijkt,
word je getroffen door talloze
gele bloemen die boven het wa-

ter uitsteken. I\ilrl-gids en lid van
vereniging het Koningspark piet
Hanemaaijer vertelt daarover:
"Het zijn de bloemen van groot
blaasjeskruid. De bloem is prach-
tig, maar het bijzondere van de-
ze plant bevindt zich onder het
wateroppervlak. Bij de bloem
hoort namelijk fijn verdeeld blad
dat vele blaasjes draagt. En nu
komt het: het zijn vangblaasjes
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Blaasjes onder water.

dragen haren en als een beestje
daar tegen aan zwemt, zuigt het
blaasje zich snel vol met water.
Het beestje wordt mee naar bin-
nen gezogen en is dus gevan-
gen. Groot blaasjeskruid mogen
we met recht tot de vleesetende
planten rekenen." Op de vraag
wat zegt het dat deze plant in de
vijver van het Koningspark voor-
komt, antwoordt Hanemaaiier;

concurrentie van andere planten
en de ruimte behoorlijk in beslag
neemt. Waarschijnlijk zal blaas-
jeskruid in de toekomst meer
in evenwicht komen met andere
planten. Deze waterplant bloeit
in juli en augustus."

Als u de bloemen eens wilt be-
kijken, wacht dan niet te lang, is
het advies van de WN-gids.

Groot blaasjeskruid in vijver.


