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Watercrassula, Waternaaldkruid
Crassula helmsii (Kirk ) Cockayne 
(Crassulaceae)

Kenmerken
• Oeverplant, komt ook half- of geheel 

ondergedoken voor
• Hoogte 0,05 - 0,3 m
• Bladeren 0,5 - 1 cm lang
• Zeer tenger

   

Watercrassula Vetmuur Sterrenkroos

Bloem 4 kroonbladen 5, soms 4 
kroonbladen

bloem zeer klein, 
geen kroonbladen

Blad Vlezig, lijn- tot
lijnlancetvormig, 
5-15 mm lang

Vlezig, 
lijnvormig, 
<10 mm

Vlak, lijn- tot 
spatelvormig, 
>15 mm lang

Bladtop Spits, soms met korte 
stekelpunt

Met duidelijke 
stekelpunt

Stomp 
of uitgerand

Stengel Wit tot rood, zelden groen Groen Groen

Groeivorm Zodevormend (boven water)
ijle stengels (onder water)

Straalsgewijs 
vanuit 1 punt 

IJle stengels met toprozet

Actuele verspreiding
Algemeen door heel het land met name op hogere zandgronden en in het duin- 
gebied, nog steeds toenemend, recent gemeld op de Waddeneilanden.

Herkomst
Australië, Nieuw-Zeeland

Ecologie
Watercrassula vormt een dichte vegetatie op oevers en in ondiep water. Hierbij  
wordt de bodem volledig bedekt. Watercrassula heeft een zeer brede ecologische 
amplitude en komt in tegenstelling tot de meeste andere uitheemse invasieve water-
planten ook voor in voedselarme milieus. Watercrassula is wintergroen. Verspreiding  
gebeurt door kleine fragmenten en overwinteringsknoppen.

Bedreiging 
Watercrassula kan een zeer dichte vegetatie vormen op oevers en in voedselarme 
wateren. Hierdoor vormt het een ernstige bedreiging voor inheemse flora en fauna.

Bestrijding 
Zo volledig mogelijk verwijderen. Zeer kleine delen kunnen uitlopen op de kale  
bodem die bij bestrijding ontstaat. Fragmentatie voorkomen en nazorg is nood- 
zakelijk. De soort is opgenomen in bijlage 1 van het Convenant Waterplanten. Dit 
betekent dat de soort hier niet langer verkocht wordt.
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• Dunne ronde kruipend-opstijgende 
stengel

• Tegenoverstaande vlezige bladeren
• Bloeitijd: juli - oktober
• Onderwaterstengels afwijkend

Gelijkende soorten 
Vetmuur (boven water), sterrenkroos (onder water)


