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Op 16 april heeft het Europees parlement ingestemd met een verordening voor invasieve 
uitheemse soorten. Met deze nieuwe Europese regels gaan lidstaten samenwerken om te 
voorkomen dat schadelijke soorten zich in de EU vestigen en verder verspreiden. 
  
Voorbeelden zijn er voldoende. De muskusrat die begin 20e eeuw ons land binnenkwam, zich 
hier vestigde, en dankzij zijn gegraaf een onuitroeibaar probleem voor de waterschappen 
vormt.  Ook grote waternavel is berucht, evenals de nu helaas oprukkende Cabomba. Voor 
een betere aanpak van de invasieve soorten zijn maatregelen op alleen nationaal niveau on-
voldoende. Met deze verordening is voor het eerst Europa brede regelgeving tot stand geko-
men waarmee lidstaten samen aan de slag moeten om invasieve exoten aan te pakken. Soor-
ten houden zich tenslotte niet aan de landsgrenzen.  
 
Het voorstel richt zich op invasieve uitheemse soorten die zich binnen Europa succesvol vesti-
gen en verspreiden en die negatieve effecten geven. Het gaat daarbij om schade aan biodiver-
siteit en zogenaamde ecosysteemdiensten. Er is geraamd dat exoten de EU in de afgelopen 20 
jaar minstens 12 miljard euro per jaar hebben gekost, en verwacht is dat de kosten en schade 
blijven toenemen als we het probleem niet op een effectieve manier gaan aanpakken. 
 
Soorten van EU-belang 
Er zijn nu zo’n 1.200 tot 1.800 invasieve exoten in Europa. De lijst met soorten (exoten van EU-
belang) waarvoor de verplichtingen en verboden gaan gelden wordt later vastgesteld. De ko-
mende tijd zal door de lidstaten worden gediscussieerd over welke invasieve exoten van EU- 
belang zijn. Dit zullen voor een belangrijk deel soorten zijn die nog niet of beperkt in de EU 
voorkomen en in mindere mate soorten die al wijdverspreid aanwezig zijn. Voor wijdverspreid 
aanwezige exoten kan effectieve bestrijding immers onmogelijk blijken of leiden tot hoge kos-
ten voor de lidstaten. Voor de soorten die straks op de lijst staan is het verboden deze te im-
porteren, verhandelen, vervoeren, kweken, houden of uitzetten in het wild.  
 
Early Warning & Rapid Response 
In de verordening is preventie genoemd als de meest doeltreffende manier om problemen te 
voorkomen. Lukt het een exoot van EU-belang toch zich te vestigen dan is het de bedoeling 
eliminatiemaatregelen te nemen wanneer de populatie nog klein en beheersbaar is. Het ach-
terwege blijven van maatregelen zorgt er in de regel voor dat soorten zich blijvend vestigen en 
flinke schade kunnen aanrichten. Het opzetten van een Early Warning & Rapid Response sys-
teem is dan ook een belangrijk instrument.  
 
De verordening zal naar verwachting op 1 januari 2015 in werking treden. 
 
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm  
 
Een video over dit onderwerp is bekijken via tvlink.org  
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Of de roodwangschildpad?
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