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Ervaringen uit de praktijk 
Waterschap Brabantse Delta 

 
Jeff Samuels is senior adviseur ecologie bij de afdeling Kennis en Advies van WSBD. Zodra er 

plaagsoorten in het water worden gevonden, wordt hij direct betrokken. In 1997 startte het wa-

terschap met de bestrijding van grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem. Sinds 

2010 ziet Jeff het aantal soorten flink toenemen.  

 

Volgens Brabants beleid zijn plaagsoorten “soorten (inheems of exoot) die de taakuitvoering van 

het waterschap in de weg staan of bemoeilijken op het gebied van - veiligheid (bijv. keringen), 

onderhoud (doorstroming), volksgezondheid (Reuzenberenklauw) of een negatieve invloed heb-

ben op de (inheemse) biodiversiteit (w.o. KRW-doelen).” In de praktijk heeft WSBD vooral te ma-

ken met grote waternavel, parelvederkruid, Japanse duizendknoop en wwatercrassula. 

 

Een nieuwe vondst 

Zodra een medewerker van het waterschap een van de plaagsoorten ontdekt wordt de vondst di-

rect gemeld aan de teamleider(s) onderhoud en wordt de soort bestreden. Soms doen de mede-

werkers dat zelf, maar het werk wordt ook wel door een aannemer uitgevoerd. Daarnaast is gere-

geld samenwerking noodzakelijk met terreinbeheerders, gemeenten of zelfs particulieren om een 

soort onder controle te krijgen.  

 

Werkinstructies 

Per plaagsoort worden nu werkinstructies opgesteld zodat de buitendienst gelijk weet welke me-

thode het meest geschikt is. Dat laatste hangt niet alleen af van de soort, maar ook van de locatie 

en de mate van verspreiding. Alleen bewezen technieken komen in principe in de werkinstructies 

terecht. Zodra een nieuwe soort de kop op steekt maakt Jeffrey gebruik van zijn netwerk “Ik haal 

kennis in eerste instantie bij de mij bekende gremia of sites of ik zet een vraag uit via de werk-

groep Plaagsoorten.” 

 

Afwegingen 

Bestrijden, beheersen of mee leren leven? Het blijft ook voor Jeffrey een terugkerend dilemma. 

“De strategie verschilt per soort en per locatie. We proberen dat zo goed mogelijk intern en met 

collega waterschappen en beheerders te bespreken en af te stemmen.” Omdat bestrijden ook 

een dure bezigheid is maakt WSHD wel keuzes. Prioriteit hebben de soorten van het Waterplan-

ten convenant die de UvW heeft afgesloten met de handel, daarnaast een aantal gekozen soorten 

zoals Japanse duizendknoop en  reuzenberenklauw 

 

Toekomst 

WSBD heeft het effect van het plaagsoortenbeleid nu nog onvoldoende in beeld. Er is een afname 

te zien van grote waternavel door de jaren heen, maar lokaal kan deze nog altijd de kop op ste-

ken. Van de andere soorten zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. Daarmee kan de ko-

mende jaren ook meer gezegd worden over een eventuele trend in de kosten van het plaagsoor-

tenbeheer. Jeff heeft wel een tip voor andere beheerders: “Het beste pak je het probleem van de 

bestrijding van plaagsoorten samen met terreinbeheerders en/of gemeenten aan. Probeer niet al-

leen het wiel opnieuw uit te vinden om een soort te bestrijden. Leer van elkaar en zoek partners 

op”   
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