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Het Doel 
 Afhankelijk van regelgeving, 

type gebruik, etc.  

 

 Eliminatie / Overlast beperken  
                      (Biomassa Reductie) 

 

 Haalbaarheid hangt af van:  

 Soort (o.a. eigenschappen plant 
en propagulen) 

 Mate van kolonisatie 

 Verhofstad et al., submitted.  
 



Mogelijke methoden: 
• Maaien 
• Nutrient/licht reductie 
• Water diepte fluctuatie 
• Herbivoren  

(bijv. Graskarper) 

Overlast beperken 
(Eliminatie niet mogelijk) 

Inheemse 
soort 

Exoot 

Monitoren 

Isoleren 

Introductie 

Preventie 

Inheemse vegetatie domineert 

Mogelijke methoden: 
• Handmatig verwijderen 
• Afgraven 
• Baggeren 
• Hydro-venturi 
• (Lokaal bespuiten herbicide) 
• (Bodembedekking) 

Kleine, geïssolleerde 
introductie 
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Mogelijke methoden: 
• Graskarper 
• Herbicide 
• Habitat manipulatie  

(bijv. drooglegging, 
volledig afgraven) 

Hoge bedekking 
exoot 
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Geen aquatische vegetatie 

Naar Fig.2. uit: Hussner, Stiers, Verhofstad et al., 2017 [Aquatic Botany] 

Mogelijke methoden: 
• Stimuleer inheemse soorten 
• Introduceer propagulen 
• Verwijder stressoren  

(bijv. graasdruk) 

Restoratie 



Knip Experiment 
 Effecten maaien moeilijk te voorspellen  

 Mogelijk door: 

 Soort verschillen 

 Effect omgeving op reactie op maaien 

 

 Verhofstad et al., in prep.  
 



Maai Experiment 
 Vaker maaien heeft grotere impact op M. spicatum 

 

 Chara in open plekken!  

 Verhofstad et al., in prep.  
 



Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

PCLake Simulatie 

 Kuiper, Verhofstad et al., 2016 

 Intensief maaien gevaarlijk (zie ook handreiking maaibeheer 2012) 

 Tijdelijke verlichting mogelijk 

 Maaien minder effectief bij hoge loading 

 



Grotere Schaal 
 Ook tollerant / tijdelijke verlichting: 

 Bijvoorbeeld:  

 De Munt (Emmeloord)  

 Oldambt  

 



Conclusies 
 Maaien niet geschikt uitroeien exoten 

 Wel maaien voor: 

 Tijdelijk overlast te verminderen 

 Ecosysteem functies planten behouden 
 Mits er niet te veel wordt weggemaaid (Kuiper, Verhofstad et al., 2016 & Handrijking RWS 2012) 

 Biomassa voor: 

  Mest / bodemverbeteraar / veevoer etc.  



Conclusies 
 Handreiking waterplanten maaibeheer (RWS, DHV, Roelf Pot) 2012 

 Goede eerste stap 

 Deels expert judgement 

 Gebrek aan getallen 

 

 CoP om beheersrichtlijnen te verfijnen! 

 Effectiever beheer 

 Voorspelbaarder beheer 

 


