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Veel waterschappen hebben last van plaagsoorten in de watergangen. Deze soorten vormen 

direct of indirect een bedreiging voor het watersysteem waarbij zowel de kwantiteit als de 

kwaliteit negatief worden beïnvloed. Het bestrijden van deze plaagsoorten is vaak een kost-

bare kwestie. Vooral als de soort pas laat herkent of ontdekt wordt en tijd heeft gehad om 

sterk uit te breiden.  Om vroegtijdig te kunnen bestrijden is het herkennen van deze plaag-

soorten daarom een belangrijke eerste stap. 

 

Er is daarom vanuit het “veld” (waterschap en aannemerij) behoefte aan een gedegen soor-

tenherkenning en integrale aanpak. Een eenduidige benadering en werkwijze van de buiten-

dienstmedewerkers is van groot belang en geeft het meeste effect in de snelle en effectieve 

bestrijding van plaagsoorten.  

 

Afgelopen zomer volgden medewerkers van Waterschap Brabantse Delta en hoogheemraad-

schap Rijnland voor het eerst een cursus plaagsoorten bestrijden. Bij beide organisaties liep 

reeds een opleidingstraject voor de buitendienstmedewerkers, waardoor het vrij eenvoudig 

was om een dagdeel plaagsoorten in te passen.  

 

Ervaringen Brabantse Delta 

Met behulp van het door de Werkgroep Plaagsoorten ontwikkelde draaiboek “Cursus plaag-

soorten bestrijding” was snel een praktische opzet te realiseren. In samenspraak met de cur-

susleider was het daardoor mogelijk een concrete lesbundel te maken. De inhoudelijke opzet 

werd als tekst door de ecoloog aangeleverd en besproken met de cursusleider van Helicon 

Velp. Helicon verzorgde de fysieke productie van de lesbundel in de ‘cursusopmaak’ van Heli-

con, waarmee het herkenbaar bleef als onderdeel van de cursus.  

Dit had als voordeel dat een ecoloog van Brabantse Delta zelf de invulling van de les kon ver-

zorgen. Ook hoefde met deze opzet geen extra kosten te worden gemaakt, omdat de invulling 

binnen het budget van de cursusopzet valt en er gebruik werd gemaakt van een eigen ecoloog. 

 

In de cursus werd een presentatie gegeven over een ‘stukje beleid voor Plaagsoorten in de 

maak bij het WSBD’. Een groot deel van de cursus werd ingevuld met een ‘soortenquiz’. De 

cursisten moesten elk individueel van zo’n dertig aanwezige soorten planten en dieren de 

naam op een werkblad invullen. Hiervoor kreeg elke cursist een aantal zoekkaarten en veld-

gidsen als hulpmiddel. De antwoorden werden later gezamenlijk met de docent-ecoloog be-

sproken. Vanwege de beperkte tijd werd summier aandacht besteed aan de bestrijding van 

plaagsoorten. 

 

Voor de buitendienst is de kennis direct toepasbaar, voor de medewerkers op kantoor is het 

nu beter in beeld hoe het in het veld werkt. De aanpak van de cursus had als bijkomend voor-

deel dat de ‘lijntjes’ tussen buitendienst en ecoloog (op kantoor) kleiner zijn geworden. Ieder-

een heeft elkaar weer gezien, waardoor men eerder contact zoekt binnen de organisatie, en 

tussen verschillende afdelingen. 

 

Over het algemeen werd de waardering voor de soortenquiz met de uitleg achteraf (het prak-

tische deel) meer gewaardeerd dan de theorie over het beleid.  

 

Omdat het vier groepen betrof, verdeeld over twee dagen, vergde het wel een goede voorbe-

reiding. Het kostte vrij veel tijd en inspanning om vers materiaal aan te kunnen bieden. Hierbij 

waren opgezette dieren (bijv. muskus- en beverratten) een goede optie naast levende exem-

plaren (bijv. rivierkreeften in aquaria met zuurstofpompjes).  

Omgaan met plaagsoorten 
 

“Deze aanpak had het 

voordeel dat de ‘lijntjes’ 

tussen buitendienst en 

ecoloog (op kantoor) klei-

ner zijn geworden.” 

Cursisten van WS Brabantse Delta 

brengen plaagsoorten op naam 

tijdens de soorten quiz. 

 

Foto: G. Willink 

Grote waternavel was een beken-

de soort voor veel cursisten 

Foto: WS Rivierenland 
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.. er zijn scholingsmogelijkheden 

De plaagplanten moesten ook gedurende lange tijd goed gehouden worden, doordat de 

cursus over meerdere dagen werd gegeven.  Het helpt als de cursusdagen (dagdelen voor 

verschillende groepen cursisten) aaneengesloten gepland zijn en dat een ruimte beschik-

baar is waar het materiaal tijdelijk kan blijven staan.    

 

Ervaringen Rijnland 

Bij Rijnland was de herkenning en bestrijding van plaagsoorten in brede zin onderdeel van 

de reguliere opleiding (niveau 3 en 4) voor circa 35 buitendienstmedewerkers. Het Wel-

landt College ontwikkelde hiervoor een programma waarbij een dagdeel werd besteed aan 

herkenning en de aanpak voor het verwijderen van diverse soorten plaagsoorten, aange-

vuld door een veldbezoek van een dagdeel. 

 

Het onderdeel exoten werd in het lesprogramma ingepast met een sterke relatie naar de 

praktijk. Aan bod kwamen achtereenvolgend: het herkennen van soorten, de opdrachtver-

lening, de zorgvuldige verwijdering en verwerking van de verwijderde materiaal, de regi-

stratie en de financiën.  

 

De Rijnlandse ecologen lichtten zelf de achtergronden, de groeiomstandigheden en de rela-

tie met de waterkwaliteit van de soorten toe. De buitendienstcollega’s en operationele ad-

viseurs namen de praktische kant  van de plaagsoorten bestrijding voor hun rekening: de 

registratie, het verwijderen in de praktijk en de opdrachtverlening. Het Wellandt College 

verzorgde de klassikale aansturing met een opdracht- en een praktijksessie waarbij de cur-

sist moest aantonen de soort(en) te herkennen en de juiste aanpak te benoemen. 

 

Uit de cursus bleek dat het belangrijk is dat de aannemers die betrokken zijn bij de uitvoe-

ring van het onderhoud van de watergangen, ook goed op de hoogte zijn van de “exoten 

problematiek”. In veel gevallen zijn zij tenslotte actief in ‘het veld’. Ook worden er ten aan-

zien van de signalering van plaagsoorten steeds meer voorwaarden opgenomen in de be-

stekken. Het is daarom aan te bevelen dat de aannemerij ook wordt geïnformeerd over de 

exotenproblematiek. Dit kan bijvoorbeeld handig door een cursus te organiseren, die in 

een toolbox ingebed kan worden en zo binnen het aannemersbedrijf gebruikt kan worden.  

 

Neem voor meer informatie contact op met de Werkgroep Plaagsoorten. 

 

De Werkgroep Plaagsoorten heeft een draaiboek “Cursus plaagsoorten bestrijding” ontwikkeld. 

U kunt het draaiboek ontvangen door een mail te sturen naar werkgroepplaagsoorten@gmail.com o.v.v draaiboek plaag-

soorten 

 

Verschillende opleidingscentra bieden cursussen over plaagsoorten aan.  

De cursussen in het artikel werden verzorgd door het Wellandt College en © Helicon  

Opleidingen Velp. Uiteraard zijn er meer organisaties, opleidingsinstituten en  

Adviesbureaus die dergelijke cursussen ook aanbieden. 

 

Heeft u positieve ervaringen met een praktische cursus plaagsoorten in en om water  

bestrijden, of biedt u een dergelijke cursus aan? Laat het ons weten, dan delen we deze 

informatie via onze volgende nieuwsbrieven. 

 

“Het is belangrijk dat de 

aannemers, die betrokken 

zijn bij de uitvoering van 

het onderhoud van de wa-

tergangen, goed op de 

hoogte zijn van de “exoten 

problematiek”.

Andere exotische waterplanten 

zijn minder bekend 

 

Foto: G. Willink 


