invasieve exotische
planten en dieren
in onze waterlopen

Wat zijn invasieve exoten?
Invasieve exotische planten en dieren zijn uitheems. We treffen ze steeds meer in onze streken
aan. Ze doen het bij ons zelfs zo goed, dat dit vaak ten koste gaat van onze eigen inheemse
soorten.
Voor 37 invasieve exoten is het binnen Europa verboden deze planten en dieren te importeren,
te verhandelen en te bezitten. Dit verbod is een gevolg van een Europese verordening en geldt
voor iedereen. Bovendien moet er door voldoende toezicht voor gezorgd worden dat nieuwe
soorten zich niet kunnen vestigen. Voor soorten die al een ruime verspreiding kennen, legt
Europa een verplichting tot beheer op.
Meer info daarover vind je op www.ecopedia.be, klik door op natuur > exoten > uitheemse
invasieve planten.

Voor onze provincie …
In onze provincie hebben we niet gewacht op Europese wetgeving om het probleem van
invasieve exoten aan te pakken.
Grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem zijn soorten die we in de waterloop
liever kwijt dan rijk zijn. Zij groeien binnen de bedding van de beek en veroorzaken daar
hinder en schade. De drijvende vegetatie vormt gesloten matten waardoor het onderliggende
water zuurstofloos wordt en vissen sterven. De waterafvoer wordt drastisch beperkt en de
plantenmatten kunnen problemen veroorzaken aan sluizen en waterbeheersingsinfrastructuur.
De muskusrat brengt veel schade toe aan de oevers en de gewassen op het veld. Ook die soort
bestrijden we actief. Voor andere soorten zijn proefprojecten opgestart.

Welke exotische planten
vormen een gevaar?
Grote waternavel heeft een glanzend, bijna rond blad met een
gekartelde rand. De planten drijven op het wateroppervlak. Bij
grotere planten kunnen de bladeren 10 cm of meer boven het
water uitsteken.
Parelvederkruid heeft blauwgroene bladeren die veervormig
zijn samengesteld en in kransen staan. De plant komt vaak voor
in stilstaande wateren en drijft op het wateroppervlak in een
cirkelvormig tapijt.
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Waterteunisbloem komt voor in stilstaand en licht stromend
water. De planten hebben in het beginstadium rond- tot
spatelvormige bladeren. In het bloeistadium ontwikkelen zich
rechtopstaande takken met langwerpige bladeren en grote gele
bloemen aan de toppen.
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Hoe pakken we deze exotische planten aan?
Snel ingrijpen is de boodschap!
Als we tijdig ingrijpen, zal de bestrijding minder lang duren en meer kans hebben op succes.
Tref je exoten aan, meld dat dan zo snel mogelijk via exoten@oost-vlaanderen.be.
Meldingen van terreinbeheerders via www.waarnemingen.be worden ook opgevolgd.

Samen grondig bestrijden
Aan de hand van de melding gaat ons bestuur na wie verantwoordelijk is voor de bestrijding.
Is het een instantie van het Vlaams gewest, dan wordt de melding voor verder vervolg aan
hen doorgegeven. Is het een lokale overheid of een waterloopbeheerder, dan nemen we het
initiatief om in gezamenlijk overleg een gepast bestrijdingsplan uit te werken en uit te voeren.
Kleine hoeveelheden exoten kunnen handmatig verwijderd worden. Als de besmette
zone groter is, komen er machines aan te pas. Nadien moet er altijd handmatige nazorg
gebeuren gedurende meerdere jaren. In principe is de plant pas uitgeroeid als er een volledig
groeiseizoen lang geen hergroei meer wordt waargenomen over het volledige traject van de
aanvankelijke besmetting.

Voorkomen is beter …

Liever niet dweilen
met de kraan open …

De Waterwaaier, een exoot uit de
aquariumhandel, komt op dit moment
nog weinig voor in Vlaanderen, maar kan
veel hinder veroorzaken en is moeilijk te
verwijderen. Het verraderlijke is dat de
plantenmassa onder water wordt gevormd
en lang onopgemerkt blijft.

Uiteraard heeft bestrijden enkel zin als
er geen nieuwe exoten in de grachten
en waterlopen terechtkomen. Ondanks
het feit dat via de EU-verordening een
handels-, bezits- en kweekverbod is
ingesteld voor enkele soorten geven wij
nog volgende tips aan de tuin-, vijver-,
en aquariumliefhebber:
- schaf bij voorkeur inheemse planten
aan en let op met stekjes die je krijgt
- heb je toch exoten in je vijver, zorg
er dan voor dat er nooit planten
of fragmenten in andere vijvers of
waterlopen terechtkomen
- overtollig plantenmateriaal laat je op
een veilige plaats uitdrogen

Ook Verspreidbladige waterpest en
Watercrassulla komen op dit moment
slechts hier en daar voor in stilstaande
wateren, maar ze zijn na introductie zeer
moeilijk te bestrijden. Wees waakzaam en
meld meteen, ook bij twijfel.
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En wat met de exoten langs waterlopen?
Er bestaan ook exotische planten die niet in het
water, maar wel op het talud of in de nabije
omgeving van de waterloop woekeren.
Door hun intensieve groei kunnen zij de
oevers aantasten of de waterafvoer hinderen.
Voorbeelden hiervan zijn reuzenbalsemien,
reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop.
Nauwe samenwerking met alle terreinbeheerders
is van cruciaal belang om succesvol te zijn.
De reuzenbalsemien is een éénjarige plant
en verspreidt haar zaden heel makkelijk
via de waterlopen. De zaden kiemen in de
oevers en zorgen ervoor dat andere planten
geen kans meer krijgen. In de winter sterft de
reuzenbalsemien af. Omdat andere planten
er niet meer kunnen groeien blijft een kale,
instabiele oever achter die erg gevoelig is voor
erosie. Dat willen we natuurlijk vermijden.

< reuzenbalsemien

Deze soort is helaas wijd verspreid in Vlaanderen
en komt niet voor op de Europese Unielijst.
Ons bestuur wil de verspreiding van de
reuzenbalsemien op een aantal waterlopen in
waardevolle bovenstroomse valleigebieden,
o.a. in habitatrichtlijngebieden aan banden
leggen. Daarvoor maaien we de locaties vóór
de zaadvorming en gaan we daarna, tijdens
het groeiseizoen, verschillende keren opnieuw
ter plaatse om planten die toch nog bloeien
te verwijderen. Zo willen we vermijden dat de
planten nieuwe zaden kunnen verspreiden.
Nauwe samenwerking met alle terreinbeheerders
in het besmette gebeid is van cruciaal belang om
succesvol te zijn. Ieder bestrijdt op eigen terrein,
maar de coördinatie tussen deze beheerders
neemt de Provincie op zich.

De Japanse duizendknoop is overal
aanwezig en is zeer lastig om te
bestrijden. Het is duidelijk dat het
goed beheersen van grondverzet bij
infrastuctuurwerken dé sleutel is om
verdere verspreiding te voorkomen.
Bij het uitvoeren van werken aan
waterlopen stellen we alles in het werk
stellen om geen ‘besmette’ grond te
verplaatsen.

De Reuzenberenklauw is een meerjarige
plant die het goed doet langs waterlopen
en op ruigere terreinen maar ook in
tuinen. Het sap van deze plant veroorzaakt
in combinatie met zonlicht ernstige
brandwonden. De verspreiding gebeurt
via duizenden zaden. Om de plant te
bestrijden moeten we de wortel uitspitten
vóór de bloei. Zaden blijven tot 7 jaar lang
kiemkrachtig waardoor er minstens even
lang beheer moet worden uitgevoerd.
Daar waar deze plant enkel voorkomt
langs waterlopen, starten we beheer op.
Daar waar hij voorkomt op verschillende
terreinen, wordt pas gestart met beheer
als er een goede samenwerking is tussen
alle ‘bezitters’ van reuzenberenklauw.
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En de dieren …
De uitheemse rivierkreeften komen via kweek en verkoop in de natuur terecht. Hoewel
zeer weinig zichtbaar, zijn ze dikwijls talrijk aanwezig in waterlopen en poelen. Ze verdreven
al de Europese soort in Vlaanderen en zijn een bron van ziektes, zorgen voor instabiliteit van
oevers en gaan in concurrentie voor voedsel met inheemse soorten. Door monitoring, gerichte
vangsten of als bijvangst bij muskusrattenbestrijding en vistellingen trachten we de populatie te
reduceren.
De exotische waterschildpadden zijn vooral via de handel en na vrijlating in de natuur terecht
gekomen. Zowel inheemse planten als dieren vallen ten prooi van deze alleseters. De soort
wordt als problematisch beschouwd in natuurgebieden en waterrijke gebieden. In Vlaanderen
vind je ze vooral in publieke vijvers en traag stromende waterlopen. Momenteel kunnen ze zich
nog niet voortplanten, maar dit is in de toekomst niet ondenkbaar! Bovendien kunnen deze
dieren zeer oud worden.

De muskusrat
De muskusrat is een knaagdier dat tot de familie
van de woelratten behoort. Het dier is rond 1930
vanuit Amerika ingevoerd voor zijn pels. Het
ontsnapte uit verschillende kwekerijen en is nu
bijna over heel Europa verspreid.
Muskusratten zijn aan water gebonden. Je
vindt ze voornamelijk langs waterlopen met
begroeide omgeving, maar ook langs maïsvelden.
Muskusratten zijn zeer goede zwemmers. Ze
nesten in oevers van rivieren, in dijken en in
zelfgebouwde winterhutten. Ze eten vooral verse
plantendelen.

Waarom de muskusrat bestrijden?
Door hun graafwerkzaamheden brengen
muskusratten grote schade toe aan dijken en
oevers. Grachten kunnen dichtslibben door de
grond die zij verplaatsen. Zij zorgen ook voor
aanzienlijke vraatschade aan landbouwgewassen
zoals maïs en bieten.

Hoe de muskusrat bestrijden?
De wetgeving verplicht de eigenaars en
gebruikers om de muskusrat op hun terreinen,
waterlopen en plassen te bestrijden.
Afhankelijk van de rangschikking van de
waterloop organiseert de waterloopbeheerder
de bestrijding op de waterlopen in zijn beheer,
eventueel in samenspraak met de andere
beheerders.
Het provinciebestuur organiseert de
rattenbestrijding op de waterlopen van 2de
categorie in zijn beheer.
Het is verboden om de muskusrat met gif te
bestrijden. De rattenbestrijder gaat op zoek naar
haarden van muskusratten door alle waterlopen
af te speuren naar sporen. In de buurt van
een haard plaatst hij klemmen of fuiken. Om
nevenvangsten te vermijden, worden die met
zorg geplaatst.

De Canadese gans
Dit dier werd vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw in Engeland, Ierland en Zweden
ingevoerd als siervogel. Sommige exemplaren ontsnapten en hun afstammelingen zijn
verwilderd. De populaties zijn de laatste decennia sterk gegroeid en daardoor is ook de vraaten oogstschade enorm gestegen. In natuurgebieden leidt hun overpopulatie tot verdrukking
van inheemse soorten en bastaardvorming. In recreatiegebieden veroorzaken ze overlast door
vervuiling op grasvelden en ligweiden en in het (zwem)water.
Bestrijding van de Canadese valt niet binnen de regelgeving van de Europese verordening
invasieve exoten. Het is een wildsoort waarop jacht onder de huidige wetgeving mogelijk is.
Hiervoor bestaan wettelijk bepaalde openingstijden en modaliteiten voor het bejagen en
bestrijden. Buiten de jachtgebieden, waar deze ganzen ook massaal voorkomen, kunnen
eieren worden geprikt of ganzen afgevangen worden. Dit kan georganiseerd worden door de
provinciale dienst Landbouw en Platteland via RATO vzw.

Exoot gespot?
Heb je ergens een exotische plant gezien,
meld dit dan zeker op
exoten@oost-vlaanderen.be,
op via 09 267 76 38.
Op www.oost-vlaanderen.be/water kan
je ook de brochure ‘Exotische planten,
ongewenste gasten in onze waterlopen’
aanvragen of downloaden.
Als je een muskusrat opmerkt, dan
meld je dit best zo snel mogelijk aan je
gemeentebestuur!
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Meer info
Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Integraal Waterbeleid
waterbeleid@oost-vlaanderen.be
Tel. 09 267 76 38
V.U. Peter Hertog, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

dienst Landbouw en Platteland – rattenbestrijding
rattenbestrijding@oost-vlaanderen.be
Tel. 09 267 86 79

