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Punt 1: dé vraag aan onderzoekers

• vertel ons welke exoten grote kans maken invasief te worden

• op basis van eigenschappen/afstamming/verwantschap, etc.

• Probleem:
• al decennia geprobeerd, eigenlijk niet mogelijk

• Enig bruikbare info: is de soort elders invasief?

• Hangt niet zozeer af van eigenschappen in eigen habitat, meer 
van eigenschappen buiten eigen habitat/areaal
• hier vrij van natuurlijke vijanden (enemy release): vooral soorten van ander continent

• deels (onzichtbare) ondergrondse oorlogsvoering: minder aanvallen door 
bodemorganismen (hoe groter het verschil, hoe invasiever)

• hier onbeduidende soorten (vogelmuur, gewone hoornbloem, straatgras) zijn          
bijv. lastige exoten in Nieuw Zeeland.



Macquarie Island



Punt 2: de wet van de aantallen

• ‘early warning’ maar even belangrijk is ‘early response’

• Bestrijding (nog) niet-invasieve soorten effectiever dan 
van reeds geïnvadeerde soorten

• Veel invasieve soorten worden in het begin
(kleine aantallen) niet als probleem gezien

• Problemen beginnen pas wanneer grote aantallen     
zijn bereikt

• Vrijwel ALTIJD te laat voor effectieve aanpak!
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Punt 2: de wet van de aantallen

• Beste aanpak dus
• Preventie (nul is altijd het beste aantal)

• Early warning (monitoring door vrijwilligers, eDNA)             
alléén zinvol wanneer gevolgd door early response

• Betekent dat beheerder elk individu direct verwijdert!

• continue alertheid

• hulp vrijwilligers

• Reeds gevestigde invasieve exoten: systeemgerichte aanpak, 
hooguit lokale bestrijding

• Maar, effectiviteit lokale bestrijding kan groter en duurzamer 
(punt 3)

• Minder zinvolle/wenselijke aanpak
• Wachten op evolutie adaptaties inheemse ‘antagonisten’

• Uitzetten antagonisten uit herkomstgebied (risico non-target effects!!)



Voorbeeld: Gele bieslelie

Data: waarneming.nl

van tuinadvies.nl

early warning early response?



Punt 3: effectgericht beheer en invasies

• méér beheer onder druk van o.m. stikstofdepositie
• vooral financiering van effectgerichte maatregelen (herstelopgave)

• ontgronden, plaggen, struweel verwijderen, slib afgraven, etc.

• ook exotenbestrijding vaak grootschalig

• grootschalig beheer betekent feitelijk systeemverstoring

• leidt herstelbeheer tot grotere kans op invasies?

Foto: Mark Kras,         
boswachtersblog Zuid-Holland



Voorbeeld: herstelbeheer en bestrijding Amerikaanse 

vogelkers NPZK

• Verwijderen Prunus en struweel, gecombineerd 
met afplaggen bodem tot op kale zand



Voorbeeld: bestrijding Amerikaanse vogelkers NPZK

• Worden zulke ‘verstoringen’ makkelijker geïnvadeerd door exoten?

• Van de regen in de drup?



Punt 4: lokale bestrijding vraagt weidse blik

• Invasieve exoten per definitie goede verspreiders

• Populaties niet geïsoleerd

➡️ bestrijding in natuurgebieden niet los te zien van 
bestrijding erbuiten

• Diasporendruk speelt een belangrijke rol

• Oók wanneer we systemen weerbaarder maken!

invasibiliteit 
systeem

# immigrerende 
diasporen

invasieresultaat

70% (makkelijk) 100 70 individuen

1% (moeilijk) 100.000 1000 individuen



Punt 4: lokale bestrijding vraagt weidse blik

• Natuur is versnipperd

• Reservaten omringd door infrastructuur
• wegbermen, spoorbermen, parkeerplaatsen, plantsoenen, parken

• Ongevaarlijk geachte bronpopulaties exoten in directe omgeving
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Punt 4: lokale bestrijding vraagt weidse blik

• Belangrijke rol Prorail, RWS, gemeenten en provincies!

• we zijn niet klaar wanneer exotenpopulaties uit een reservaat verwijderd zijn

• herkolonisatie treedt vanuit omgeving (te) spoedig op

• bestrijding moet dan nóg intensiever

• immigratie hoger vanuit meest nabije bronpopulaties

• bufferzones rondom natuurreservaten?



5. Een rol voor wildernisgebieden?

• Wildernisnatuur: keuze voor niet of minimaal beheren

• Veel gebieden (o.m. Gelderse Poort) gigantische populaties exoten
• Bezemkruiskruid

• Japanse duizendknoop

• Reuzenberenklauw

• Hemelboom

• Reuzenbalsemien

• Guldenroedes

• Lokaal getolereerd/geaccepteerd (werkt de systeembenadering hier?)

• Maar…
• Populaties waarschijnlijk belangrijke veroorzakers diasporendruk

• Tolerantie op één plek betekent mogelijk méér problemen elders!



6. Take home messages

• Voorspellen welke soorten invasief worden niet mogelijk
• elders reeds invasief (de “lijstsoorten”)
• soorten van ander continent: groter risico

• Aanpak blijft een kwestie van snel handelen, en overal!!
• alle soorten ZO VROEG MOGELIJK verwijderen (direct na ontdekking)!

• Reeds gevestigde soorten: alleen lokale bestrijding zinvol
• alleen duurzaam wanneer ook diasporendruk wordt aangepakt
• lokaal betekent nog steeds: zowel binnen als buiten reservaat
• óók in gebieden waar invasie minder effect op biodiversiteit heeft
• bufferzones?

• Consequente aanpak erg belangrijk
• alle neuzen dezelfde kant op, anders werkt het niet

• Recept bestaat niet: bestrijding is MAATWERK



Veel dank voor jullie aandacht!

j.g.b.oostermeijer@uva.nl



Effect Bezemkruiskruid op diversiteit duingrasland

• OBN-project “Omgaan met exoten in de droge duinen” (Bargerveen-IBED)

• Voorlopige resultaten flora!

afname soorten

toename soorten

• Effect op diversiteit sterker 
naarmate habitat 
soortenrijker is.

• In soortenarme (afgegraven) 
gebieden is er een positief 
effect

• Beschaduwing?


