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Waterschappen worden geconfronteerd met de bestrijding van plaagsoorten en exoten. De lijst van 
plaagsoorten en exoten wordt deels bepaald door Europese wetgeving zoals de Eu-lijst met 37 soorten 
exoten. Voor het andere deel wordt de lijst bepaald door locatie-specifieke plaagsoorten. Dit zijn soor-
ten waar waterschappen daadwerkelijk hinder van ondervinden bij de uitvoering van de taken  zoals 
de garantie van een goede waterafvoer, een stevige grasmat op de waterkeringen of overlast bezor-
gende onkruiden bij agrariërs. De lijst van deze plaagsoorten is voor de verschillende waterschappen 
natuurlijk overeenkomstig. 
 
Voor de bestrijding van plaagsoorten én exoten is met de komst van de EU-lijst  behoefte aan een be-
schrijving van goede, effectieve bestrijdingsmogelijkheden en ervaringen. De 3 Brabantse waterschappen 
hebben daartoe eerder voor een aantal soorten zogenaamde ‘factsheets’, ‘soortprotocollen’ en ‘werkin-
structies/-beschrijvingen’ opgesteld. Hierin is per soort de huidige kennis verzameld uit de relevante lite-
ratuur (soortprotocollen) en is beschreven wat de knelpunten zijn én welke effectieve bestrijdingsme-
thoden beschikbaar en toepasbaar zijn. In de werkinstructies is vervolgens per soort vermeld waar op ge-
let moet worden bij bestrijding. Een kalender geeft weer op welk tijdstip van het jaar de methode het 
meest effectief is. 
De Brabantse waterschappen hebben voor een beperkte lijst werkbeschrijvingen opgesteld. Waterschap 
Rivierenland is momenteel bezig het aantal werkbeschrijvingen uit te breiden, gebaseerd op huidige EU-
wetgeving en plaagsoorten voor Rivierenland.  
 
Afweging voor uitwerking van soorten: 
De ‘plaagsoortenlijst’ waarvoor werkinstructies zijn opgesteld door de 3 Brabantse waterschappen is ge-
baseerd op het Convenant Waterplanten (feb 2010). Het merendeel van de soorten komt ook voor op de 
EU-lijst. Voor de soorten die relevant zijn voor de taken van het waterschap én nog niet beschikbaar wa-
ren, zijn aanvullende werkbeschrijvingen gemaakt en in een uniform jasje gestoken.  
 
De werkinstructies 
De werkinstructies beginnen met een inleiding over de betreffende soort. Daarna volgen de kenmerken 
van de soort, hoe plant de soort zich voort, maar ook met welke andere soorten  de betreffende plant 
verward kan worden. Vervolgens zijn de verschillende bestrijdingsmethoden met bijbehorende uitvoe-
ringsperiodes beschreven. De bestrijdingsmethoden kunnen variëren van handmatige verwijdering tot 
gespecialiseerde machinale bestrijding.  
 
Kennis delen 
Deze werkinstructies worden via sharepoint van de UvW beschikbaar gesteld worden voor alle water-
schappen.   
 
Maloe Dekker, Waterschap Rivierenland 
Jeffrey Samuels, Waterschap Brabantse Delta 

Technisch vademecum beheer van invasieve uitheemse planten 
Het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos heeft een reeks vademecums ontwikkeld ter ondersteuning van groenbeheerders, waar-
onder een voor invasieve uitheemse planten. Dit vademecum brengt de problematiek onder de aandacht en moedigt een correct be-
heer aan. Op die manier kan de overlast door invasieve exoten aangepakt worden om zo, samen met doelgroepen en sectoren, te ko-
men tot meer inheemse natuur.  
 
Het document biedt een zeer uitgebreid aantal soortenfiches, met een gedetailleerde uitleg van de ecologie van de plant. Daarnaast 
kan je er ook een volledige overzicht terugvinden van de bestrijdingsmethoden en waar op te letten.  
 
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/technisch_vademecum_beheer_van_invasieve_uitheemse_planten.pdf 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/technisch_vademecum_beheer_van_invasieve_uitheemse_planten.pdf

