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Invasieve planten 



Weerbericht 

 



Wie kent dit? 

• Inza 

• Inco 

• Inex 



Is dit ook een melkmerk? 

 

 

Invexo         



Denkhoeden 

• Denkhoeden van Edward de Bono 
 

• 1. Principe 
 

• Een goede techniek om samen tot het juiste besluit te komen, is de zes denkhoeden van De Bono. 
Deze techniek is ontwikkeld door Edward de Bono 

• De Bono is één van de goeroe’s op het gebied van creativiteit, nieuwe ideeën ontwikkeling en 
denktechnieken. Een van zijn meest bekende methodes is het werken met zogenaamde 
‘denkhoeden’. Met die zes denkhoeden wordt aangeduid dat er zes verschillende wijzen van 
denken zijn. Niet zozeer (juist niet!) om iemand te classificeren, maar om een groep mensen op een 
gezamenlijk spoor te zetten, gezamenlijk één richting uit te denken. Het veroorzaakt daarmee een 
veel bredere gedachtestroom met meer mensen. 

• Hiermee kun je vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstelling of probleem kijken. 
• Het gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te 

benaderen. Door de denkhoeden te gebruiken, word je gedwongen om het probleem ook eens van 
een andere kant te bekijken. 

• Een denkhoed staat voor een manier van denken. Er zijn zes denkhoeden en iedere kleur 
symboliseert een andere manier van denken. Je kijk op een situatie hangt dus af van de hoed die je 
op hebt. 
 
 



Denkhoeden 



Europees niveau 

• Invasieve exoten: een zorgwekkend 

    probleem 
• Een van de vijf grote oorzaken van verlies van 

   biodiversiteit 

• Ernstige gevolgen voor milieu, samenleving en 

   economie 

• Kosten de Europese economie minstens 12 

   miljard euro per jaar 



Europees niveau: Aantal exoten 
 



Zebramossel 
De driehoeksmossel is belangrijk voor het 
krijgen van schoon water. Eén 
driehoeksmossel kan onder West-Europese 
omstandigheden 76 ml water per uur 
filtreren. Voor het IJsselmeer betekent dit 
dat driehoeksmosselen het hele IJsselmeer 
ongeveer twee keer per maand volledig 
kunnen filteren. Hierdoor kan het water 
veel helderder worden. Driehoeksmosselen 
richten ook economische schade aan omdat 
ze in uitlaatpijpen van electriciteitscentrales 
en koelwatersystemen leven en deze 
hierdoor verstoppen. Vooral in Noord-
Amerika vormen ze een groot probleem. 
Oorspronkelijk kwam de driehoeksmossel 
alleen in de Zwarte Zee voor, maar door 
transport via ballastwater en op de 
buitenkant van schepen is hij nu over de 
hele wereld te vinden. De driehoeksmossel 
is sinds 1826 in Nederland 



Europees niveau :Schade door 
invasieve exoten 



Wereldniveau 

• Invasieve exoten: een mondiale 

    bezorgdheid 

• Conventie Biologische Diversiteit (CBD) 

• Strategisch Plan voor de Biodiversiteit 2011-
2020 

• Doelstelling 9 - invasieve exoten 



Europees niveau 

• Invasieve exoten: een EU 

   bezorgdheid 

• EU Biodiversiteitsstrategie 2011-2020 

• Doelstelling 5 - invasieve exoten 



Europees niveau 

• Invasieve exoten: een bezorgdheid 
    van de lidstaten 
• Veelheid en grote variatie aan initiatieven 
• Maar… 
    • Weinig samenhang 
    • Weinig prioritering 
    • Weinig inzet op preventie 
• Waardoor effectiviteit achterblijft 
• Grote inspiratiebron voor EU beleid 



Europees niveau 

• Naar een Europese wetgeving inzake 
   invasieve exoten  

   Invexo: een strategisch project 
• 1. Beleid 
• 2. Preventie 
• 3. Vroegtijdige signalering en snelle respons 
• 4. Eliminatie 
• 5. Populatiebeheer 
• 6. Communicatie 
• 7. Wetenschappelijke ondersteuning 



Europees niveau 

1. Beleid 

• EU wetgeving: drie sleutelwoorden 

   - coherente aanpak 

   - meer prioritering op risicosoorten  

   - meer klemtoon op preventie 

• Financiering 

• LIFE 

• European Regional Development Fund (ERDF) 



Europees niveau 

• 2. Preventie 
   • Lijst risicosoorten met een verbod op 

      import, handel, kweek, houden, uitzetten,… 

   • Op basis van risicoanalyse 

   • In overleg met lidstaten 

      - Uitbouw pathway management     

      - Verdere beperkingen inzake uitzetten 

   • Ecosystemen weerbaar maken 



Europees niveau 

3. Vroegtijdige signalering en snelle respons 

  • Europees "Early Warning and Rapid 

     Response"-systeem voor risicosoorten 

  • Rol van vrijwilligers 

 4. Eliminatie 

   • Enkel humane methodes 



Europees niveau 

5. Populatiebeheer 
  Coherent beheer van risicosoorten in functie     
 van  

   • Goede staat van instandhouding soorten en 

      habitats  

   • Goede ecologische kwaliteit 

      oppervlaktewater (KRW) 

   • Goede milieukwaliteit zeewater (MSKR) 



Europees niveau 

6. Communicatie 
   • Naar een mentaliteitswijziging 

   • Delen van informatie en ervaringen 

7. Wetenschappelijke ondersteuning 

  • Framework Programmes for research, 

     technological development and 

     demonstration activities 

   • Risicoanalyses 



Invexo 

 

• Vlaanderen en Zuid-Nederland werken samen 
 

• Dieren en planten kennen geen grenzen. Daarom moeten gemeenten, provincies, 
regio’s en landen samenwerken om probleemsoorten te bestrijden en in de 
toekomst te voorkomen. De Europese Unie stimuleert die grensoverschrijdende 
aanpak van invasieve planten en dieren. 24 partners uit Vlaanderen en Zuid-
Nederland doen mee aan het Invexo-project (Europees Interreg-project IV A). 
 

• Project  
• In het Invexo-project (2009-2012) worden vier probleemsoorten in Vlaanderen 

en/of Zuid-Nederland aangepakt:  

• grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid) 

• Amerikaanse vogelkers  
• stierkikker 
• zomerganzen 

 



Invexo – partners Nederland 

 
 

• Faunabeheereenheid Zeeland.      
• Het Zeeuwse Landschap (HZL).      
• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - Nationaal Referentie Centrum.      
• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - Team Invasieve Exoten.    
• Provincie Noord-Brabant - directie Ecologie.    
• Staatsbosbeheer (SBB - Regio Zuid).    
• Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).    
• Wageningen UR – Plant Research International.   
• Waterschap Aa en Maas.    
• Waterschap Brabantse Delta.   
• Waterschap De Dommel.   
• Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).  

 
 



Invexo – partners Vlaanderen 

• IGO    
• Inagro     
• Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO)    
• Natuurwerk vzw    
• Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)   
• Provincie Antwerpen - Dienst Waterbeleid en Dienst Duurzaam Milieu- en 

Natuurbeleid   
• Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Integraal waterbeleid    
• RATO vzw (provincie Oost-Vlaanderen)   
• Regionaal Landschap Meetjesland (RLM vzw)   
• Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Afdeling Operationeel Waterbeheer    
• Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)   
• Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) - 

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (projectverantwoordelijke) 
 



Invexo 



Invexo 



Amerikaanse vogelkers 

In vogelvlucht 

• Rode loper 

• Aanpak vroeger 

• Wat nu?             



Amerikaanse vogelkers 

Rode loper 
‐ Klassiek verhaal 
 • sierboom Parijs 1623 
 • houtproductie 
 • wind‐/vuursingels 
 • bodemverbeteraar 
-‘bospest’ (jaren 50) 
• ‐ Bevoordeeld door bosbeheer 
• + aanplantingen Amerikaanse vogelkers langs 

autosnelwegen 
    ‐ jaren 70: Vlaanderen 
    ‐ jaren 80: Duitsland  



Amerikaanse vogelkers – aanpak vroeger 



Amerikaanse vogelkers 

• Zo’n aanpak vroeger omdat… 
    … Amerikaanse vogelkers negatieve impact 
    heeft op drie hoofdfuncties van bossen: 

Bosecologie 
Discussie over: 
– soorteffect versus schaduweffect 
– effect naar bodem 
– Amerikaanse vogelkers als waardplant 
• Discussie over mogelijkheid tot dominantie 

Economische functie 
• In deze kringen naam ‘bospest’ ontstaan 

Sociaal‐recreatieve functie 
• Zeer subjectief 
 



Amerikaanse vogelkers 

Vroeger en nu 

• Vraagtekens bij sommige redenen van 

   bestrijding 

• Vraagtekens bij sommige resultaten 



Amerikaanse vogelkers -ijl bos 



Amerikaanse vogelkers – weerbaar bos 



Amerikaanse vogelkers 

• Bestrijdingssleutel = LICHT  



Amerikaanse vogelkers 



Nederlandse strategie  

Beheerstrategieën - Ecologie 
 
•  Consensus over ecologie van Amerikaanse vogelkers: 
    zaadzetting, kieming, groei, verspreiding, … 
 
•  Oskar‐strategie 
• 4 jarige zaailingen kunnen 10 tot 15 jaar overleven 
• bij 10% licht 

 
•  Alice‐strategie 
• onderdrukte zaailingen zoeken via stam‐ of 
• wortelscheuten nieuwe weg 

 



Amerikaanse vogelkers 

Vier beheerstrategieën 

• 1. acceptatie Amerikaanse vogelkers 

• 2. weerbare bossen maken 

• 3. weerbare bossen maken en bestrijden 

• 4. bestrijden Amerikaanse vogelkers 



Amerikaanse vogelkers 

1. Is aanpak op dit bosperceel prioritair? 

• Ja 
   – actueel eerder beperkte aanwezigheid van 
       Amerikaanse vogelkers op dit perceel 
   – een aanliggend perceel moet open gehouden 
       worden (open natuur, bijv. heide) 

• Nee 
   – eerst prioritaire gebieden aanpakken, voorlopig 
      acceptatie van Amerikaanse vogelkers op het 
      betreffende perceel 



Amerikaanse vogelkers 

2. Is aanpak op dit bosperceel nodig? 

• Ja, indien 

   – acceptatie van Amerikaanse vogelkers 

       het bereiken van de bosbeheerdoelstelling 

       binnen een (maatschappelijk) aanvaardbare 

       termijn in het gedrang brengt 

• Nee 

   – acceptatie van Amerikaanse vogelkers 



Amerikaanse vogelkers 

3. Is omvorming naar weerbaar bos mogelijk en wenselijk? 
 Weerbaar maken van bos mogelijk? 

• Ja, indien 

   – de zaaddruk van de Amerikaanse vogelkers beperkt is 
      » omdat er weinig zaadbomen aanwezig zijn 
      » omdat zaadbomen op perceel en naburige percelen kunnen aangepakt 
         worden 
      » omdat er zeer brede bosrand is die als buffer kan fungeren 
  – én er voldoende kansen zijn voor verjonging of aanplanting van 
     inheemse soorten in combinatie met lage wilddruk en voldoende licht 
     en voedingsstoffen 

• Nee: bestrijding 



Amerikaanse vogelkers 

3. Is omvorming naar weerbaar bos mogelijk en 

    wenselijk? 

• Weerbaar maken van bos wenselijk? 

• Ja: weerbaar bos maken, al dan niet in 

         combinatie met tijdelijke bestrijding 

• Nee: bestrijding 



Amerikaanse vogelkers 

4. Is de gekozen aanpak 

   (weerbaar maken van bos en/of bestrijding) 

   op lange termijn haalbaar, ook financieel? 

• Indien nee 
   – acceptatie van Amerikaanse vogelkers 

• Indien ja 
  – pas weerbaar maken van bos en/of 

     bestrijding  



Amerikaanse vogelkers – weerbare 
bossen 



Weerbaar bos 

Weerbaarheid van bossen wordt voornamelijk 
bepaald door: 

 

• de boom‐ en struiksoorten 

• de verticale bosstructuur 



Licht weerbaar bos 

Gemengd structuurrijk inheems bos bestaande uit de 
lichtboomsoorten: 
grove den, eik, berk, lijsterbes, vogelkers, gewone vogelkers 
en vuilboom 
 
Weerbaarheid is kwetsbaar bij houtoogst en/of 
verjongingsmaatregelen 
• Na deze maatregelen selectie 
op de verjongingseenheid: 
‐ vooraf 
‐ bij bodembewerking 
‐ of in, jonge‐, dichte‐, stangen‐ of stakenfase 



Donker weerbaar loofbos 

• Gemengd structuurrijk inheems bos met: 

 

Grove den, eik, berk, vogelkers en linde, beuk,   
esdoorn, tamme kastanje, fladderiep, esp, hulst, 

 hazelaar, …. 



Donker weerbaar bos 



verjonging 



Vlaamse strategie 

• Aanpak ANB 

 

• Bestrijden ≠ eeuwig uitroeien 

    tot laatste exemplaar is verdwenen 

• = de soort voldoende lang systematisch   
benadelen zodat andere soorten de 
bovenhand halen 



Vlaamse strategie 

Ecologie van de soort door 2 zinvolle strategieën: 
 
1. de zaaddruk sterk verminderen 
want invasie vertrekt vanuit plaatsen waar de soort 
massaal aanwezig is 
 
2. invasievensters zeer lang gesloten houden 
want dan kan Amerikaanse vogelkers zich moeilijk 
uitbreiden 



Zaaddruk verminderen 

• Strategie 

‐ systematisch AV benadelen en zaailingen en jonge 

   boompjes van andere soorten bevoordelen tot  en    

   gevarieerde kruid‐ en struiklaag van andere  

   soorten het invasievenster sluit 

    ‐ methoden: “wieden in spinaziebed”, bloeiende 

      takken afknippen, 

    - knakken, ringen, pruikenbomen 



Invasievensters gesloten houden 

• Actief boomsoorten inplanten met hoge 
schaduwtolerantie: 

 

Europese vogelkers, hazelaar, gewone esdoorn, 
hulst, haagbeuk, winterlinde, taxus, beuk, 



Conclusie 

• Genuanceerde aanpak: niet zomaar overal en 
altijd bestrijden 

• Blijvende evaluatie nodig 

• Raamwerk is er, maar nog ruimte voor 
discussie 



van bestrijden (ongewenste soorten) 
naar bevorderen (gewenste soorten) 



Nog een exoot 

De grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) is een 
moerasplant die behoort tot de klimopfamilie (Araliaceae). Van nature 
komt de plant voor in Noord-Amerika. In België en Nederland is de 
soort een exoot. 
De plant wordt gezien als een invasieve soort voor België en 
Nederland. De soort mag daarom in Nederland niet worden verkocht 
door tuincentra. De plant werd in Nederland voor het eerst 
waargenomen in 1994 en staat erom bekend om in een hoog tempo 
watergangen te laten dichtgroeien, waardoor de doorstroming van 
water niet meer mogelijk is en de leefomgeving in het water wordt 
bedreigd door zuurstofgebrek. Het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit is bezig met het opstellen van een zwarte lijst, 
omdat de plant op jonge leeftijd vaak moeilijk te onderscheiden is van 
de gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris) en daarom soms 
ongemerkt meekomt in plantenbakken in tuincentra 



De grote waternavel 

 



Nog een exoot: ….k.kk.r 

 



Stierkikker 



• Stierkikker of Amerikaanse brulkikker 

– Amerikaanse oostkust 

– 1990 VL en NL 

– Kikkerbillen – Tuinversiering 

– 10 jaar oud – 20 cm en 500 g 

– Permanente eutrofe watertjes 



“Zomerganzen” 



Meer en meer 

grote Canadese gans 

• langlevend 

• eerste legsel op 3j 

• 4‐7 eieren 

• VL 2000 bp, NL 3000 bp 



Waar te vinden? 
Invexo-projectbrochure 
'Minder invasieve planten en dieren, meer biodiversiteit'  

In de lijvige Invexo-projectbrochure vindt u samenvattingen van de conclusies van de zes Invexo-werkgroepen: 
- Amerikaanse vogelkers 
- stierkikker; 
- grote waternavel en andere invasieve (water)planten; 
- zomerganzen; 
- communicatie; 
- 'voorstel beleid en samenwerking' (beleidsaanbevelingen). 
 
De projectbrochure is online te raadplegen: 
'Minder invasieve planten en dieren, meer biodiversiteit'. Projectbrochure 2009-2012. 
Invexo, 2012, 80 pagina's.  
 
Alle deelnemers aan het eindsymposium kregen een papieren exemplaar. Er werden ook exemplaren bezorgd aan de Invexo-projectpartners, de bevoegde minister en 
staatssecretaris, steden, gemeenten en provincies in Vlaanderen en Zuid-Nederland. 
 
Wilt u ook een papieren exemplaar? Stuur uw naam en adresgegevens naar katrien.vandepitte@lne.vlaanderen.be. 

http://natuurbos.fb.emakina.addemar.com/c152/e69338/h6ea19/l7926/index.html
http://natuurbos.fb.emakina.addemar.com/c152/e69338/h6ea19/l7926/index.html
http://natuurbos.fb.emakina.addemar.com/c152/e69338/h6ea19/l7926/index.html
http://natuurbos.fb.emakina.addemar.com/c152/e69338/h6ea19/l7926/index.html
http://natuurbos.fb.emakina.addemar.com/c152/e69338/h6ea19/l7926/index.html
http://natuurbos.fb.emakina.addemar.com/c152/e69338/h6ea19/l7927/index.html


Waar te vinden 

www.invexo.be 

www.invexo.nl 

 

 

http://www.invexo.be/
http://www.invexo.nl/

