
 
 
 
 
 

Demovelden natte teelten Krimpenerwaard 

Fotoverslag demovelden 3 mei 2018: 
Aanplant pijlkruid en kleine lisdodde 



Demoveld 1 Lisdodde in graszode 
Oppervlak demoveld: 50 m2 
Aantal planten: circa 300 planten (6 per m2) 
Afstand tussen planten: 40 cm * 40 cm 
 

 
 
 
 
 
  



Demoveld 2 Lisdodde  
Oppervlak demoveld: 50 m2 
Aantal planten: circa 300 planten (6 per m2) 
Afstand tussen planten 40 cm * 40 cm 
 
* Nieuw 3 mei 2018: 140 planten kleine lisdodde (Typha Angustifolia)  
 

 
 
Tussen de linten zijn uitsluitend kleine lisdodde (Typha Angustifolia) geplant. Aan de 

smalle zijde naast de linten is de kleine lisdodde (Typha Angustifolia) tussen de 

bestaande grote lisdodde (Typha Latifolia) geplant.   



Demoveld 3 Riet 
Oppervlak demoveld: 50 m2 
Aantal planten: circa 600 planten (12 per m2) 
Aangeplant op 12 juli 2017 
 

 

  



Demoveld 4 Pijlkruid (Duck Potato) 
Oppervlak demoveld: 50 m2 
Aantal planten: *Nieuw op 3 mei circa 200 planten (5 per m2) 
Afstand tussen planten 45 cm * 45 cm 
 

 
 
Op 3 mei zijn er circa 200 Pijlkruid planten aangeplant, 64 Sagittifolia (inheemse variant), 48 
Japonica (Europese variant) en 80 Latifolia (Amerikaanse variant). Rondom de planten is gaas 
bevestigd om watervogels tegen te houden. De gele en oranje bordjes markeren een aantal 
plantjes die opgekomen zijn uit de planten van vorig jaar. Bij deze bordjes zijn geen nieuwe 
planten gepoot, om de groei van de opgekomen jonge scheuten te kunnen volgen.  
 

 
 
  

64 Sagittaria Sagittifolia aangeplant Sagittaria Sagittifolia plantjes 

opgekomen van vorig jaar 



  

 48 Sagittaria Japonica aangeplant 

 Van de Japonica waren nog geen 

nieuwe scheuten zichtbaar.  

De nieuwe planten waren minder 

stevig qua blad en stengel dan de 

Latifolia, ondanks dat ze dezelfde 

lengte hadden. Op de foto is te zien 

dat de Japonica daardoor ook platter 

ligt.  

 80 Sagittaria Latifolia aangeplant Sagittaria Latifolia plantjes, 

opgekomen van vorig jaar  



Demoveld 5 Wilg 
Oppervlak demoveld: 50 m2 
Aantal planten: circa 90 (1,8 per m2) 
Afstand tussen planten: afwisselend 75 en 100 cm en in de rij 59 cm 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


