
Titel van presentatie   Samen naar efficiënte en effectieve 
bestrijdingsmethoden 

 
 

Jeffrey Samuels 
14-12-2016 

Symposium	  Wat	  te	  doen	  aan	  Exo2sche	  Waterplanten?	  



  
 

 Invasieve Exoten hebben de tijd… 
 
 

Symposium	  Wat	  te	  doen	  aan	  Exo2sche	  Waterplanten?	  

 
 Bestrijders van invasieve exoten NIET! 

 
 



 

 

2 voorbeelden van locatie specifieke aanpak 

3 

Watercrassula	  	  ‘Fort	  de	  
Roovere’	  bij	  Halsteren	  

Waterwaaier/Cabomba	  
‘Bedrijventerrein	  
Minervum’	  te	  Breda	  



 

Hoe ziet presentatie er uit ?  
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•  Hoe	  zijn	  we	  tot	  de	  PvA	  gekomen?	  
•  Terugblikje	  wat	  we	  al	  geregeld	  

hadden	  
•  PvA	  Watercrassula	  
•  PvA	  Waterwaaier	  (Cabomba)	  
•  Terug	  naar	  stelling…?	  
	  



Winnend samenwerken door: 
•  Brabant-breed strategisch beleidsstuk 

•  Niet	  zelf	  steeds	  het	  wiel	  uitvinden…	  	  
•  Zelfde	  uitgangspunten:	  	  	  

•  Strategieën:	  PrevenIe-‐EliminaIe-‐
Beheren-‐Accepteren	  

•  Convenant	  waterplanten	  van	  2010	  

Wat hadden we al geregeld? (1) 
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Winnend samenwerken door: 
•  (2014) Brabant-breed strategisch 

beleidsstuk 
•  Niet	  zelf	  steeds	  het	  wiel	  uitvinden…	  	  
•  Zelfde	  uitgangspunten:	  	  	  

•  Strategieën:	  EliminaIe-‐Beheren	  –
Accepteren	  

•  Convenant	  waterplanten	  van	  2010	  
•  (2015)	  Samen	  informaIe	  delen	  via:	  

•  Soortprotocollen	  
•  WerkinstrucIes	  

Wat hadden we al geregeld? (2) 
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Winnend samenwerken door: 
•  Brabant-breed strategisch 

beleidsstuk 
•  Niet	  zelf	  steeds	  het	  wiel	  uitvinden…	  	  
•  Zelfde	  uitgangspunten:	  	  	  

•  Strategieën:	  EliminaIe-‐Beheren	  –
Accepteren	  

•  Convenant	  waterplanten	  van	  2010	  
•  Samen	  informaIe	  delen	  via:	  

•  Soortprotocollen	  
•  WerkinstrucIes	  

•   Jaarlijks (ook Brabant-breed) 
evalueren en opnieuw keuzes maken 

Wat hadden we al geregeld? (3) 
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Keuzes & prioritering 2016: 
•  Per Rayon: wat en waar? 
•  Per Soort: strategie  
•  PvA maken voor RWest 

•  Fort	  de	  Roovere:	  PrevenIe	  verspreiding	  
WCR	  

•  PvA maken voor RZuid 
•  Minervum:	  Elimineren	  CAB	  

 

Wat hadden we al geregeld? (4) 
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PvA Fort De Roovere i.v.m. Watercrassula (1) 

9 



PvA Fort De Roovere i.v.m. Watercrassula (2) 
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Preventie:  
Directe verspreiding Watercrassula  
vanuit Fort de Roovere in stroomafwaarts 
gelegen waterlopen voorkomen 
(‘vangconstructie’ bij maaien)  
 
Beheerders maken onder- 
ling goede afspraken 
(communicatie!) 
 
Later 2016 aanvullend: 
Elimineren van kleine 
haarden stroomafwaarts in 
de waterlinie. 

PvA Fort De Roovere i.v.m. Watercrassula (3) 
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Preventie:  
Directe verspreiding Watercrassula  
vanuit Fort de Roovere in stroomafwaarts 
waterlopen voorkomen 
(‘vangconstructie’ bij maaien)  
 
Goede afspraken maken  
 
Later 2016 aanvullend: 
Elimineren van kleine 
haarden stroomafwaarts in 
de waterlinie. 

PvA Fort De Roovere i.v.m. Watercrassula (4) 
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PvA versus effectief handelen 

Exoten 
hebben de 
tijd….,  
wij 
bestrijders 
van 
invasieve 
exoten 
blijkbaar 
ook? 
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Invasieve	  Exoten	  hebben	  de	  Ijd…en	  krijgen	  die!	  

Bestrijders	  van	  invasieve	  exoten	  NIET!	  



Waarom ook weer plaagsoortenbeheer ?  

Voor de veiligheid: kale plekken op keringen agv JDK 
Voor de waterkwantiteit: o.a. verstopte waterlopen & duikers agv GWN 
Voor de waterkwaliteit: Zuurstofloosheid agv 100% bedekking GKV 
Voor de Biodiversiteit: Verdringen andere (beschermde) planten en dieren WCR 
Kosten binnen de perken houden: door waar mogelijk nog te elimineren,  
samen te werken (krachten te bundelen) met collega beheerders! 
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PvA Minervum i.v.m. Waterwaaier/Cabomba 
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Minervum 2e exoot! Verspreidbladige waterpest 
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Dank voor uw aandacht en laat niet als dank…! 
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