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Ervaringen uit de praktijk 
Hoogheemraadschap van Rijnland 

 Al zo’n 25 jaar wordt bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (RLD) aandacht besteed aan 

het verwijderen van invasieve soorten (‘exoten’). “Het begon ooit met grote waternavel, 

maar inmiddels heeft het aantal soorten zich flink uitgebreid”. 

 

Leen van Duijn houdt zich bezig met het dagelijks onderhoud van watergangen, bereidt uit-

voeringscontracten voor en begeleidt de uitvoering van de werkzaamheden. Onderdeel van 

zijn werk is de coördinatie van het verwijderen van plaagsoorten uit de sloten en kanalen. “Ik 

zorg ervoor dat de buitendienstmedewerkers en de geselecteerde aannemers de plaagsoor-

ten fysiek verwijderen”. Als een medewerker van de buitendienst een plaagsoort ontdekt 

werkt hij altijd drie stappen af: 

 

1. De medewerker meldt de vondst aan de coördinator via een meldingsformulier, in-

clusief een foto van de locatie, de soort exoot en de geschatte hoeveelheid. 

2. Dit meldingsformulier gaat naar een vooraf geselecteerd aannemersbedrijf die vol-

gens een vooraf vastgesteld protocol de exoten verwijdert en afvoert naar een 

groenverwerker. 

3. De meldings- en opdrachtformulieren worden gebruikt bij de facturering en voor 

het vaststellen van de vindplaatsen. 

 

Tot nu toe is aantal soorten bij RLD nog zeer beperkt. “In het water hebben we te maken met 

grote waternavel, waterteunisbloem, parelvederkruid en sinds kort ook met cabomba”, aldus 

Leen. Ook muskusratten horen bij het rijtje te bestrijden plaagsoorten. “Op terreinen en dij-

ken in eigendom wordt o.a reuzenberenklauw bestreden, maar voor Japanse duizendknoop 

en Jacobskruiskruid hebben we nog geen protocol.” Ook wordt (nog) niet streng opgetreden 

tegen uitheemse schilpadden, Amerikaanse rivierkreeften, en andere land- en waterdieren 

zoals wolhandkrabben, mollen of bevers. 

 

Gezamenlijke aanpak 

Het bestrijden gebeurt zeer zorgvuldig. “Als we niet zeker weten hoe we een soort aan moe-

ten pakken vragen we het eerst intern aan onze ecologen. Weten zij het ook niet dat gaan 

we te raden bij landelijke organisaties ”En plaagsoorten bestrijd je beter niet alleen. Dat is 

vaak dweilen met de kraan open.” Daarom hebben de Rijnlandse gebieds- en watersysteem-

beheerders zeer regelmatig overleg en afstemming met alle gemeenten, instanties en parti-

culieren in het gebied over de bestrijding van exoten.  

 

De succesfactoren 

Rijnland verwijdert alle invasieve waterplanten in het gehele watersysteem, dus ook in de 

overige watergangen waar anderen de onderhoudsplicht hebben. “Een adequate verwijde-

ring, een voortdurende toepassing van de werkwijze voor het verwijderen, en de hulp van 

een strenge winterperiode, helpen ons het ‘exotenprobleem’ beheersbaar te houden zowel 

in kosten als in omvang! Zolang er niet te veel nieuwe soorten bijkomen moet het probleem 

wel in de hand te houden zijn.” Er is wel steeds meer een gevoel van onbehagen over nieuwe 

soorten die mogelijk zeer moeilijk te bestrijden zijn. 

 

Tenslotte vragen we Leen naar de beste tip voor andere beheerders. “De koe direct bij de 

horens vatten! De juiste communicatie opzetten tussen de binnen- en buitendienst, een 

goede communicatie met onze ingelanden in de ruimste zin van het woord en het zo snel en 

zo zorgvuldig mogelijk verwijderen van de exoten!” 
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‘Ervaringen uit de praktijk’  

is een nieuwe rubriek in deze 

nieuwsbrief. Wat kun je le-

ren van de kennis en erva-

ringen van andere beheer-

ders?  

Leen van Duijn, operationeel 

adviseur waterlopen en wa-

terkeringen bij het Hoog-

heemraadschap van Rijn-

land, ook wel OPA, genoemd 

bijt het spits af in dit eerste 

interview. 

 

 

De beste tip voor andere 

beheerders. “De koe direct 

bij de horens vatten!” 
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