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Exoten in het aquatische 

milieu 



 Exoot: een exoot is een uitheemse plant, dier of micro-

organisme die Nederland niet op eigen kracht kan 

bereiken, maar door menselijk handelen (transport, 

infrastructuur) terecht is gekomen in de Nederlandse 

natuur. 

 Invasieve exoot: een exoot is invasief als deze zich vestigt 

en explosief ontwikkelt. Invasieve exoten kunnen een 

bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit, 

volksgezondheid en veiligheid. 
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Definities 



Bron van verspreiding aquatische macrofauna 
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Maar: een exoot kan een invasieve exoot worden! 

 

Kalmoes 

Echinogammarus ischnus 



 introductie vanuit Noord-Amerika door handel begin 
20ste eeuw 

 concurreert met andere waterplanten 

 grote hoeveelheden stikstof in het water bij afsterven 
Kroosvaren 

 zuurstofgebrek in het water 

 beperkt de doorstroming 

 

 

 Probleem: bestrijding lastig 

 Duurzame oplossing: verbetering waterkwaliteit 

Voorbeeld: Grote Kroosvaren 
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Landelijk – Preventie 

 Covenant handel (waterplanten) 

 Voorlichting (alternatieven en etikettering) 

 Handel verbieden (waterplanten) 

 Veldgids herkenning invasieve waterplanten 

 

Huidige aanpak invasieve waterplanten 



Waterschappen:  

 mechanisch bestrijden (verwijderen, afdekken) of  niets 

doen 

 aanpak invasieve exoten verschilt per waterschap 

 

Andere optie: 

 Veerkrachtige ecosystemen (kroosvaren verdwijnt in 

wateren die minder worden belast met nutriënten) 

Huidige aanpak invasieve waterplanten 



Hoe groot is dit probleem? 

 onduidelijkheid over de ecologische effecten 

 graaft gangen in de oever 

 beschadigd  waterplanten/woelt bodem om  

 predatie inheemse fauna 

 op de ene locatie wel problemen op andere locaties niet 

 uitheemse rivierkreeft beter dan helemaal geen rivierkreeft 
(Largrue et al., 2014) 

 

 Probleem: bestrijding lastig 

 Duurzame oplossing: verbetering waterkwaliteit? 

Voorbeeld: Amerikaanse rivierkreeften 



 Nieuw-Zeelandse slakje verwijderd aangroei van algen in 

eutrofe beken. 

 Driehoeksmossel als waterzuiveraar? 

 

Discussie:  

 In hoeverre willen gebruik maken van de positieve kanten 

van exoten? 

 Hoe stellen we het beleid hier op af? 

Positieve kanten van exoten 



 

 

 ecologische effecten zijn vooraf lastig te voorspellen 

 bestrijding is in bijna alle gevallen lastig 

 preventie biedt  in sommige gevallen mogelijkheden 

 veerkracht ecosystemen vergroten (kroosvaren verdwijnt 

bij het terugdringen van de belasting met nutriënten) 

Samenvattend 



 aandacht voor de positieve kanten van exoten  

 In hoeverre is het gedrag van exoten verschillend van de 

inheemse soorten? 

 autecologische kennis van exoten is onontbeerlijk (zowel 

voor de inschatting van risico’s, bestrijding, als het inzetten 

van de soorten op positieve wijze) 

Samenvattend 


