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• Economisch

• Volksgezondheid

• Veiligheid

• Biodiversiteit



Exoten in NL

Soortenregister (2022): 3153 uitheemse soorten



Exoten in alle landschappen

Foto’s: Wikimedia commons



Exoten in wetgeving

Europese exoten verordening (2015)

• 41 plantensoorten

• 47 diersoorten

• Preventie, eliminatie en controle

• Verbod op introducties, handel, transport

• Uitzondering in geval van bestrijding

Bron: Hunink, S. (in prep.) Juridisch kader Invasieve Exoten.



Exoten in wetgeving

Europese exoten verordening (2015)

• Preventie en eliminatie van nieuwe soorten door het rijk

• Eliminatie van gevestigde soorten door provincies

• Beheer van gevestigde soorten door provincies/eigenaren

• Vergelijkbare regelgeving voor Aziatische duizendknopen

• Vangen rivierkreeften/wolhandkrab onderdeel van visserijwet

• Muskus- en beverrat onderdeel van water- en waterschapswet

Bron: Hunink, S. (in prep.) Juridisch kader Invasieve Exoten.



Exoten in terreinbeheer

Foto’s: van mij



Eliminatie

Populatiebeheer

Verhogen veerkracht
van ecosystemen

- Direct na vestiging
- Artikel 17 soorten
- Specifieke 

omstandigheden

- Artikel 19 e.a.
- Maaien, vangen, etc.
- Tijdelijk effectief

- Herstelvermogen
- Biotische weerstand

Regelmatig met 
wisselend succes

Dagelijkse praktijk

Eerste stappen gezet
In ontwikkeling

Strategie Toelichting Stand van zaken

Theeplant

Kl. Waterteunisbloem

Watercrassula
Zonnebaars
Grijs kronkelsteeltje
Rivierexoten
Rivierkreeften
Duizendknopen
Amerikaanse vogelkers

Preventie, biologische bestrijding, maatregelen tegen verspreiding



Eliminatie van exoten

Rapid response Wetgeving vertraagt 

(o.a. N-uitstoot, bedreigde soorten, 
grondverzet, cultuurhistorie)

Goed waarneembare soorten Veel soorten slecht vindbaar

Kleine, geïsoleerde gebieden Continue introducties

Toegankelijke methoden Methoden ontoereikend 

of niet toegestaan (biociden)

Conclusie:

- Rapid response zinvol, maar beperkt mogelijk

Bronnen:

De Hoop et al. (2016) Maatregelen voor het elimineren en beheersen van invasieve exoten van EU-belang in Nederland.

Spikmans et al. (2022) Inzet biociden als faunabeschermingsmiddel bij bestrijding aquatische invasieve exoten. 



Eliminatie - hygiëne maatregelen

Bron: Soontiëns ecology



Risico’s tijdens regulier beheer
Regulier onderhoud en beheer

Transport van maaisel, slib, etc.

Verwerking van materiaal

Foto’s: van mij



Beheer - hygiëne maatregelen

Stappen om risico’s te verminderen

• Kennis van aanwezige exoten

• Minimaliseer verspreiding tijdens uitvoering en transport

• Gebruik lethale opslag-, transport- of verwerkingsmethoden

• Kennis van aanwezige soorten op verwerkingsterrein

Verder lezen: 

• Faber, J., Penninkhof, J., de Vetten, L. & Boosten M. (2019). Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

• Van der Loop, J.M.M., Van Veenhuisen, L.S. & Van de Loo, M. (2022). Hygiënisch werken met invasieve 

exoten in de provincie Friesland. 

• Van Kleef et al. (in prep.) Praktisch handelingskader transport en verwerking van invasieve exoten.



Ecosysteemaanpak rivierkreeft

Bron: Van Kleef et al. (in prep.) Uitwerking ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeften Molenpolder.

Molenpolder - eerst
• Voedselrijk

• Hoge graasdruk van kreeft

• Veel planktivore vis

• Troebel water

• Weinig water- en oeverplanten

• Geen habitat voor predatoren

(snoek, fuut)

• Weinig biodiversiteit



Ecosysteemaanpak rivierkreeft

Bron: Van Kleef et al. (in prep.) Uitwerking ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeften Molenpolder.

Molenpolder – straks
1. Water helder krijgen
• Reductie van voedingstoffen

• Eenmalig wegvangen kreeft

• Eenmalig wegvangen witvis

2. Water helder houden

• Herintroductie planten

• Beschermen oevervegetatie

• Uitzetten predatoren 

(div. vissoorten)

• Broedgelegenheid fuut

• Hoge predatie op kreeften

3. Herstel biodiversiteit


