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In principe kun je overal in en 

langs het water exoten te-

genkomen. Toch is het niet al-

tijd even makkelijk om vast te 

stellen met welke soort je te 

maken hebt en of het moge-

lijk toch een inheemse soort 

betreft. En wat kun je eigen-

lijk het beste doen als je het 

vermoeden hebt dat het om 

een exoot gaat? 

 

Risico’s 

Niet alle exotische planten 

vormen een risico. Sterker 

nog, slechts in een paar pro-

cent van de gevallen geeft een 

soort problemen. We denken 

bij het woord exoot al snel aan 

de voorbeelden waarbij een 

uitheemse plant de inheemse 

vegetatie verdringt, maar dat 

hoeft dus niet altijd te gebeu-

ren. We hoeven daarom niet 

iedere exoot de zwarte piet 

toe te spelen, maar enige 

voorzichtigheid is wel op z’n 

plaats. Voor de soorten die 

wel een risico vormen is snel 

handelen gewenst om snelle 

uitbreiding te voorkomen.  

 

Wat te doen als je een ver-

dachte soort ziet? 

Stel dat je in het veld een ver-

dachte soort tegenkomt, wat 

dan te doen? Het is belangrijk 

Help een exoot! 

om meteen melding te maken 

van de waarneming zodat ook 

tijdig (indien nodig) maatrege-

len genomen kunnen worden. 

Het makkelijkst is om de iWa-

terplant app te gebruiken om 

de soort te verifiëren en de 

waarneming te melden. Het 

melden gaat via het maken 

van een foto waarop de plant 

goed herkenbaar is (liefst clo-

se-up). Dankzij de foto kan 

worden bepaald of het inder-

daad om een risicosoort gaat 

of niet. De gevalideerde waar-

neming komt ook bij de be-

treffende waterbeheerder te-

recht zodat die over kan gaan 

tot verwijderen als het een ri-

sicosoort betreft.  

 

Als je een nieuwe (nog  niet 

eerder waargenomen) uit-

heemse soort hebt gevonden, 

dan is het belangrijk om ook 

plantenmateriaal door een 

expert te laten beoordelen. 

Verzamel in dit geval naast 

gedetailleerde foto’s ook 

plantmateriaal. Droog het ma-

teriaal zo snel mogelijk tussen 

kranten en zorg ervoor dat de 

bladeren goed uitgespreid 

tussen de kranten liggen. 

Verwissel de kranten regelma-

tig, zodat de planten snel dro-

gen en niet gaan schimmelen. 

De gedroogde planten kun je 

opsturen naar Het Nationaal 

Herbarium in Leiden (zie link 

onderaan dit artikel). Indien 

het inderdaad een nieuwe 

soort betreft, dan kan FLORON 

vervolgens ondersteuning bie-

den bij het in beeld brengen 

van de ecologie van de soort 

en bij het inschatten van het ri-

sico op woekering. Ook indien 

de waterbeheerder besluit om 

de onbekende (nieuwe) soort 

preventief te gaan bestrijden is 

het belangrijk om eerst materi-

aal te verzamelen en naar het 

herbarium te sturen.  

 

Monitoring 

Door herhaald de waarnemin-

gen van risicovolle exoten te 

verzamelen (met name mid-

dels de iWaterplant app) is in 

de komende jaren goed te be-

oordelen of soorten afnemen 

door de bestrijdingsmaatrege-

len. Wellicht is het daardoor 

ook mogelijk om te achterha-

len welke manieren van be-

strijding het meest effectief 

werken en voor welke soorten 

nog aanvullend onderzoek no-

dig is. Als daarnaast een nieu-

we exoot eerder ontdekt wordt 

kunnen de risico’s en eventu-

eel benodigde maatregelen 

ook eerder beoordeeld wor-

den. 

 

Uit de praktijk 

Snelle verwijdering na waarnemen van een 

exoot is soms noodzakelijk, waarbij machi-

naal verwijderen (links) soms het beste ge-

combineerd kan worden met handmatige 

verwijdering (rechts) van de laatste resten.  

 

Bron linker foto: Fokke Wester, de Woud-

klank.nl; rechter foto: RTV Oost.nl 

Risicosoorten kunnen zich snel ver-

spreiden en dichte drijvende matten 

vormen, zoals Parelvederkruid (Myri-

ophyllum aquaticum) op deze foto’s. 

 

Bron: www.qbank.eu  
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Uit de praktijk 

Waterplantenconvenant 

Aan de preventieve kant is de 

afgelopen jaren ook actie on-

dernomen door het opstellen 

van het Waterplantenconve-

nant in 2010. Een belangrijke 

route waarlangs nieuwe exo-

ten onze wateren bereiken is 

via de kweek en verkoop in 

tuincentra. Om de versprei-

ding via deze route te beper-

ken is in 2010 door het (toen-

malige) ministerie van LNV, de 

Unie van Waterschappen en 

een groep van kwekers en 

tuincentra het Waterplanten-

convenant ondertekend. Hier-

in heeft men afgesproken de 

verkoop van een aantal soor-

ten te beëindigen en daar-

naast voor een aantal andere 

soorten de consument beter 

te informeren over de risico’s 

van verspreiding in de natuur. 

Het opstellen van het conve-

nant heeft ook geleid tot een 

lijst met risicosoorten, welke 

direct bestreden dienen te 

worden door de waterbe-

heerders. In het convenant is 

ook afgesproken dat water-

schappen een actieve rol ver-

vullen in het melden van 

nieuwe soorten in Nederland 

en daarnaast het publiek voor-

lichten over de problematiek 

rondom exoten. De activiteiten 

vanuit het convenant zijn de 

afgelopen jaren langzaam op 

gang gekomen, maar met de 

introductie van de iWaterplant 

app is een belangrijk middel 

gelanceerd om zowel burgers 

als medewerkers van water-

schappen meer verspreidings-

informatie te laten verzame-

len. 

 

EU verordening 

In april 2014 heeft het Euro-

pees Parlement daarnaast een 

EU-verordening voor invasieve 

exoten goedgekeurd. Dit is de 

eerste overkoepelende regel-

geving voor exoten binnen de 

EU en zal leiden tot een lijst 

met soorten die een belangrijk 

risico (kunnen gaan) vormen 

en waarvoor mogelijk maatre-

gelen genomen moeten wor-

den. Deze verordening teza-

men met het convenant vor-

men belangrijke kaders waar-

binnen waterbeheerders de 

komende jaren moeten bepa-

len welke maatregelen ze ne-

men wanneer een soort wordt 

gevonden. 

Links naar de in dit artikel opgenomen websites 

 

Europese verordening invasieve exoten:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R1143 

 

Convenant waterplanten:  

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/meest-bezocht-a-z/dossier/invasieve-

waterplanten/convenant-waterplanten 

 

Nationaal Herbarium in Leiden – melden nieuwe soorten: 

https://science.naturalis.nl/en/people/scientists/leni-duistermaat/ 

 

Database voor o.a. achtergrondinformatie en bestrijdingsmethodes invasieve soorten: 

http://www.q-bank.eu/Plants/ 

 

Een belangrijke route waarlangs 

nieuwe exoten onze wateren bereiken 

is via de kweek en verkoop in tuin-

centra. 

 

Foto: www.tuinen.nl 
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Concluderend kan gesteld 

worden dat burgers en mede-

werkers van het waterschap 

zich bewust moeten zijn van 

de belangrijke signalerende 

functie die zij kunnen vervullen 

in het tijdig ontdekken van risi-

covolle exoten. Ze zijn ‘de ogen 

in het veld’ die vaak als eerste 

exoten waarnemen. Hoe snel-

ler risicovolle soorten gemeld 

worden, hoe efficiënter de be-

strijding kan zijn. We rekenen 

op uw hulp! 

 

Jeroen van Zuidam, 

Baudewijn Ode en 

Johan van Valkenburg 

 

Help een exoot! 


