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‘Ervaringen uit de praktijk’
Wat kun je leren van de kennis en ervaringen van andere
beheerders?
Keimpe Visser, toezichthouder bij het Wetterskip Fryslân, verteld over zijn ervaring
met plaagsoorten in het water.

Keimpe Visser is toezichthouder bij het Cluster Cultuur en Technisch onderhoud van het Wetterskip Fryslân. Hij ziet er op toe dat de aannemer plaagsoorten netjes volgens afspraak uit het
water verwijderd. Daarbij voorziet hij de aannemer van advies of staat hij klaar om vragen te
beantwoorden. De toename van plaagsoorten, vooral door de milde winters, vragen wellicht
om een andere aanpak in de toekomst.
Waternavel en teunisbloem
Rond 2006 startte het Wetterskip met de bestrijding van invasieve waterplanten. Vooral grote
waternavel. Op dit moment is dat samen met de waterteunisbloem nog steeds de belangrijkste
plaagsoort. Keimpe ontvangt alle meldingen. “De medewerker gebruikt dan de app iWaterplant
om een melding door te geven of ik krijg een direct berichtje, dan zet ik vervolgens de melding in
de app.”
De grote bulk van plantenmateriaal wordt machinaal verwijderd. Kleine hoeveelheden worden
met de hand verwijderd. Ook de nazorg wordt met de hand uitgevoerd. Keimpe bepaald wat de
beste aanpak is voor het verwijderen van de soorten en bespreekt dat vervolgens met de aannemer of de sociale dienstverlening. “Ik krijg de kennis voornamelijk via de ecologische medewerkers van onze organisatie, daarnaast zoek ik zelf ook nog wel eens wat op via internet.” Door
de milde winters ziet het Wetterskip een schrikbarende toename in de verspreiding van grote
waternavel. Dit laat zien dat het beheer tot op heden niet effectief is gebleken. Het is nu dweilen
met de kraan open.
Beleid
Belangrijkste oorzaak is volgens Keimpe het ontbreken van beleid. Het Wetterskip stelt momenteel het plaagsoortenbeleid op. Tot dit is vastgesteld worden alleen hoofdwatergangen en locaties
waar een groot risico op verspreiding is door ons aangepakt. “Volgend jaar kan het bestuur n.a.v.
het plaagsoortenbeleid besluiten om het breder op te pakken. Dus bestrijden in het hele watersysteem. Dit heeft uiteraard mijn voorkeur.”

“Naar mijn idee is er nu
niemand verantwoordelijk
voor het probleem. De inzet
die door het waterschap
wordt gedaan is op eigen
initiatief van het waterschap. Mogelijk wordt dit
door de Europese wetgeving straks anders.”
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Bestrijden, beheersen of mee leren leven?
Op dit moment is het nog vooral het probleem beheersen. Het maken van structurele afspraken
met andere waterschappen of terreinbeheerders is nog niet opgepakt, maar dat ziet het waterschap wel als noodzakelijk voor de toekomst. “Wil je een plaagsoort goed aanpakken dan dient dit
opgepakt te worden bij alle betrokken partijen”. Sinds dit jaar is er wel een directe lijn met de
provincie die verantwoordelijk is voor het vaarwegbeheer. “Zij liepen ook vast (letterlijk) op de
waternavel, nu pakken we in bepaalde watergangen samen de grote waternavel aan.“
Wat is jullie beste tip voor andere beheerders?
“Het begint met goed beleid dat in de hele organisatie bekend is. Betrek andere partijen bij de bestrijding van plaagsoorten! Direct overal verwijderen is een belangrijk punt om niet achter de feiten aan te gaan lopen. En blijf het monitoren, ook als je denkt dat t weg is, voor je het weet is het
terug en zit het watersysteem weer onder!”
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