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Als je goed oplet, zie je ze bijna overal, Russen. Vooral op vochtige tot natte plaatsen in de Gelderse 

Vallei is de trefkans om Russen tegen te komen groot. Voor alle duidelijkheid: we hebben het hier over 

planten. Planten met een grasachtig uiterlijk, maar die verder weinig met “echte” grassen gemeen 

hebben. Zij worden door taxonomen (deskundigen in de plantensystematiek) dan ook in een aparte 

plantenfamilie geplaatst. Nagenoeg iedereen kent wel de Pitrus en mogelijk ook de Veldrus, twee van 

de ruim twintig soorten die in Nederland voorkomen. Hier gaan we het hebben over één van de Russen 

uit deze familie, maar wel een Rus in twee gedaantes… 

 

Onlangs meldde de natuurbeheerder van Stichting De Boom dat hij in natuurgebied Groot Zandbrink 

een plant had aangetroffen, die hij niet kende. De plant was massaal aanwezig aan de noordzijde van 

een ondiepe ven. Slierten van haarfijne, groene draden tot wel 40 cm lang (foto 1), waarvan vele waren 

losgelaten en aan het wateroppervlak dreven. Een bezoekje aan Groot Zandbrink was het gevolg. Een 

flinke hoeveelheid slierten werd uit het 

water opgevist en meegenomen voor 

nader onderzoek. Blad, bloeiwijze, de 

bouw van de bloemetjes en vruchtjes 

maakten al gauw duidelijk dat het om een 

Rus ging. Ook de naam werd snel 

gevonden, Knolrus (Juncus bulbosus), 

maar toch… er bleef wel enige twijfel 

bestaan vanwege het “vreemde” uiterlijk 

van deze Rus. Dus… werd ook onze 

“russenkenner” Arie van den Bremer met 

een bakje groene slierten verrast met 

daarbij de vraag “Arie, weet jij welke plant 

 

Foto 1. Knolrus met lange, drijvende bladeren 

dit is “?  Aanvankelijk herkende Arie de plant niet. Hij zegt hierover “Ik had geen idee waar je mee 

kwam. Tja, dan wíl ik het uitzoeken, dan wil ik het weten”. Uiteindelijk kwam ook hij op Knolrus uit en 

nam daarmee de laatste twijfel weg. Echter, een verklaring voor het “vreemde” uiterlijk van de plant 

was er (nog) niet. 
 

 

Foto 2. Standplaats Knolrus 

Knolrus is een soort die voorkomt op open, 

zonnige tot beschaduwde plaatsen, op natte, 

voedselarme, zure grond, zoals zand, leem en 

veen. Zo is de plant te vinden op onder meer 

afgeplagde heiden, in moerassen en natte, 

schrale graslanden, in sloten en greppels en in 

vennen en beekjes of op de zandige of lemige 

oevers daarvan. De plek waar wij “onze” Knolrus 

hebben gevonden, voldeed hier volledig aan: 

afgeplagde heide, in vennen en op de lemige 

oevers daarvan (foto 2). 

  



 
Foto 3a. Polletje Knolrus 

Knolrus, zoals wij die kennen, vormt kleine, dichte polletjes 

van 15-20 cm hoog (foto 3a). De stengels zijn vaak wat rood 

aangelopen, aan de voet gewoonlijk iets knolvormig verdikt 

(vandaar de naam “bulbosus”, dat “met een knol” betekent, 

foto 3b) en ze wortelen vaak op de knopen. De min of meer 

borstelvormige bladeren zijn 

minder dan 1 mm dik. Het 

plantje heeft nog een ander 

kenmerk, dat met een moeilijk 

woord “prolificatie” wordt 

genoemd. 
 

Foto 3b. Stengelvoet 
 

Prolificatie bij Knolrus is het verschijnsel dat in de bloeiwijze, gewoonlijk aan de voet van de 

bloemetjes, nieuwe plantjes worden gevormd (foto 4a en b). Deze nieuwe plantjes kunnen loslaten of 

door neerbuigen van de plant de grond raken, wortelen en vervolgens zelfstandig verder groeien. 
 

 
Foto 4a. Knolrus met prolificatie 

 
Foto 4b. detail bloeiwijze met jong plantje 

 

Een vorm van vegetatieve voortplanting dus, waarmee de Knolrus heel effectief en snel een stuk braak-

liggende grond (bijv. nieuw afgeplagde heide) kan koloniseren. 

Maar… hoe zit dat nu met die lange, drijvende slierten van haarfijne, groene draden (lees: bladeren) 

die we op enkele plekken zo massaal in het water van Groot Zandbrink hebben aangetroffen ? 
 

Welnu, Knolrus vertoont deze bijzondere 

groei wanneer de plant voor langere tijd 

in/onder water komt te staan én dan eigenlijk 

alleen in (zeer) voedselarme en vooral 

verzuurde wateren (bijv. als gevolg van 

ammoniak-depositie).  

Knolrus blijkt onder deze omstandigheden 

optimaal gebruik te kunnen maken van het 

beschikbare kooldioxide (CO2) en de stikstof 

(als ammonium NH4
+) in het water, die de 

plant ook nog eens via de bladeren kan 

opnemen. Hiermee heeft het een competitief  

 

 
Foto 5. Ondergelopen land met Knolrus 



voordeel ten opzichte van andere (water)planten. Dit alles leidt tot een snelle groei van Knolrus met 

een heuse “gedaantewisseling” als gevolg. Geen polletjes meer met stevige borstelvormige bladeren, 

maar in plaats daarvan zeer lange, haarfijne bladeren die aan het wateroppervlak drijven (foto 5). Deze 

uitbundige groei heeft in enkele landen, bijv. in Noorwegen, tot zowel ecologische als economische 

schade geleid. Zo heeft Knolrus in enkele meren de oorspronkelijke vegetatie en de daarmee 

samenhangende biodiversiteit sterk doen verminderen; ook heeft Knolrus inlaatroosters van 

waterkrachtcentrales doen verstoppen. Voor de natuur in Groot Zandbrink zal Knolrus geen groot 

probleem vormen; daarvoor is de aanwezigheid van Knolrus te kleinschalig. 
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