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Samenvatting 

Inleiding 

Zowel in Nederland als Vlaanderen worden waterlopen meer en meer gekoloniseerd door uitheemse 

waterplanten zoals de grote waternavel. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Daar vindt men 

de plant in voedselarm water in het oerwoud, waar veel schaduw is. In Nederland en Vlaanderen is het 

zoet water vaak voedselrijk en onbeschaduwd. Vandaar dat de soort hier zo extreem goed groeit. 

In zowel Nederland als Vlaanderen is de soort wijdverspreid. De snelle verspreiding sinds de eerste 

waarnemingen in de jaren 90 heeft waarschijnlijk meerdere oorzaken: verkoop in tuincentra, 

planten(afval)materiaal dat in de natuur wordt gedumpt, bestrijdingsmethoden waarbij alleen de top 

van de planten werd verwijderd en groeipunten op de locatie achterbleven. 

Ook de uitheemse planten parelvederkruid en waterteunisbloem zijn invasief in watersystemen in 

Vlaanderen en Nederland. Beide soorten gelijken wat betreft verspreiding en problemen sterk op de 

grote waternavel. Daarom onderzocht de Invexo-werkgroep ook die twee soorten. 

In de zomer kunnen grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem een dik, drijvend „tapijt‟ in 

en op het water vormen. Soms bedekken ze het hele wateroppervlak. Als het warm genoeg is, groeien 

ze explosief. Minder licht op het water, betekent minder zuurstof in het water. Zo wordt het natuurlijk 

evenwicht verstoord en sterven bijvoorbeeld vissen. De plantenmassa belemmert ook de waterafvoer, 

met mogelijk wateroverlast tot gevolg. 

Elk stukje plant van enkele cm kan uitgroeien tot een nieuwe woekerende plant. Dit maakt de 

bestrijding van deze soorten zeer moeilijk. Zowel Nederlandse als Vlaamse waterbeheerders zijn dan 

ook op zoek naar kosteneffectieve bestrijdingsmethoden voor de verschillende invasieve waterplanten.  

Doelstelling 

De hoofddoelstelling van de casus „grote waternavel‟ was om op basis van literatuurstudies en 

experimenten een grensoverschrijdende, kosteneffectieve, ecologisch verantwoorde aanpak voor 

exotische waterplanten te ontwikkelen. Hierbij was er aandacht voor preventie, monitoring en 

verspreiding, bestrijding, verwerking van de bestreden massa en interne communicatie. De 

hoofdactiviteit van de casus lag op de bestrijding van de soorten. Op het terrein werd gezocht naar de 

meest optimale bestrijdingswijze. Dit werd ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe 

methoden werden via proefprojecten onderzocht. 

Inzake de verwerking van het plantenmateriaal werden de mogelijkheden onderzocht voor valorisatie 

als veevoeding en energieopwekking.  

Binnen de casus werden ook afspraken gemaakt over een eenvormige monitoring en data-opslag van 

de gegevens inzake de verspreiding van de drie invasieve waterplanten.  

Binnen het project werd op verschillende manieren gecommuniceerd over de problematiek van de 

exoten. Naar de bevolking lag de klemtoon op het voorkomen van de verspreiding van invasieve 

waterplanten. Er werd zeer veel aandacht besteed aan interne kennisuitwisseling binnen het project. De 

projectpartners wisselden intensief kennis en ervaring uit tijdens workshops en veldbezoeken. 

Na de succesvolle aanpak van grote waternavel startten enkele waterbeheerders ook proefprojecten op 

voor andere invasieve planten. Vandaar dat ook watercrassula, reuzenbalsemien en Japanse 

duizendknoop in dit eindrapport ter sprake komen. 
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Resultaten 

1. Resultaten bestrijdingsacties 

Om het effect van bestrijdingen te kunnen beoordelen en vergelijken, werkten de projectpartners een 

uniforme beoordelingsmethodiek uit voor grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem. De 

methodiek is in de toekomst ook bruikbaar voor andere invasieve soorten. Voor de besmettingsgraad 

wordt nu deze indeling gebruikt: 

Besmettingsgraad  

0 Soort is niet meer terug te vinden 

1 Enkele kleinere groeipunten langs de kanten (<3 per 100m) 

2 Meer groeipunten langs de kanten (vanaf 3 tot en met 10 groeipunten per 100 m) 

3 Meer dan 10 groeipunten per 100 m  

en/of ook begroeiing in de bodem van de waterloop 

 

In het kader van het project bestreden de Invexo-partners grote waternavel, waterteunisbloem en 

parelvederkruid. Daarbij kozen de Vlaamse partners (zie Tabel 1) en waterschap De Dommel voor een 

intensieve handmatige bestrijding tijdens het groeiseizoen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 

werkte hiervoor met een resultaatsverbintenis met aannemers, wat betekent dat aannemers pas 

betaald worden wanneer zij erin slagen de hoeveelheid grote waternavel, waterteunisbloem en 

parelvederkruid in de waterlopen te beperken tot de minimumdrempel aangegeven in het bestek. 

Tabel 1 Besmettingsgraad van Vlaamse waterlopen 2009-2011. 

 

 Vlaamse 

Milieumaatschappij 

Provincie 

Oost-Vlaanderen 

Provincie 

Antwerpen 

Totaal 

Waterlopen in beheer 448,6 km 3775,2 km 2779,7 km  

Besmetting bij start 

2009 
146,1 km 100 % 117,7 km 100 % 69,5 km 100 % 333,4 km 100 % 

2011 

Besmettingsgraad 0 
95,9 km 65,6 % 76,8 km 65,3 % 50,5 km 72,7 % 223,2 km 67,0 % 

2011 

Besmettingsgraad 1 
39,8 km 27,3 %  30,9 km 26,2% 4,1 km 5,9 % 74,9 km 22,5 % 

2011 

Besmettingsgraad 2 
10,2 km 7,0 % 5,4 km 4,6 % 6,9 km 9.9 % 22,5 km 6,7 % 

2011 

Besmettingsgraad 3 
0,2 km 0,1 % 4,6 km 3,9 % 8,0 km 11,5 % 12,8 km 3,8 % 

(Zie ook Tabel 9 voor meer details bij deze tabel) 

Wat de waterlopen van de Vlaamse Invexo-partners betreft, was bijna 67 % van de waterlopen die 

besmet waren in 2009, in 2011 volledig onder controle (besmettingsgraad 0). Daarbovenop is nog eens 

bijna 23 % zeer goed onder controle (besmettingsgraad 1). Er rest dus nog 10 %, dat is 35 km 

waarvoor bijkomend grotere inspanningen nodig zijn (besmettingsgraad 2 en 3). Die overblijvende 

trajecten zijn voornamelijk nieuwe besmettingen die pas het laatste jaar intensief bestreden werden. 

Alle trajecten die drie jaar intensief bestreden werden, hebben nu besmettingsgraad 0 of 1. Er is wel 
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nog opvolging nodig om te vermijden dat kleine restpopulaties een nieuwe verspreidingsgolf 

veroorzaken. Die opvolging bestaat uit controle van de waterlopen en onmiddellijke verwijdering van 

eventuele hergroei. 

2. Resultaten alternatieve bestrijdingsacties 

In het kader van het Invexo-project werden verschillende alternatieve bestrijdingsmethoden 

onderzocht. Hieronder worden kort de belangrijkste resultaten opgesomd. 

2.1. Waterstofperoxide 

Waterstofperoxide is een middel dat ingezet wordt om in aquatische milieus algen te bestrijden. Het 

heeft daarnaast een toelating als gewasbeschermingsmiddel voor de bestrijding van niet-

sporenvormende bacteriën, gisten en schimmels. Het middel is biologisch afbreekbaar onder natuurlijke 

omstandigheden in water en zuurstof. 

Een kasexperiment moest duidelijk maken of het middel ook gebruikt zou kunnen worden om de grote 

waternavel te bestrijden. De laagste concentraties hadden zo goed als geen effect. De hogere 

concentraties van 10 en 30 % gaven ongeveer 33 en 67 % vermindering. De werking was geheel 

gebaseerd op contactwerking. Niet-blootgestelde delen (bladeren, ondergrondse stengels, …) 

vertoonden geen enkele groeivertraging. Omdat bovendien het verspuiten van die hoge doseringen 

gevaar voor de toepasser oplevert, is deze methode onvoldoende geschikt voor toepassing in het veld. 

2.2. Branden 

Branden is een methode die al gebruikt wordt om onkruid te bestrijden in openbare ruimten. Voor 

onkruiden op verhardingen blijkt het een effectieve methode te zijn, vandaar de vraag of we het, met 

de nodige aanpassingen, ook konden toepassen om de grote waternavel te bestrijden. Kasproeven en 

een veldproef moesten dat duidelijk maken.  

Er waren alleen goede effecten bij toepassing op planten die boven het wateroppervlak uit komen. De 

methode bleek het meest effectief op groeipunten van soorten die in een drooggevallen oever of bodem 

wortelen. De methode treft alleen die plantendelen die direct aan de hitte worden blootgesteld. 

Plantendelen die onder water of in de bodem zitten, zullen niet direct of niet afsterven. Voordeel van 

deze methode is dat het geen fragmentatie veroorzaakt. Nadeel is dat de brander toch drie seconden op 

elk groeipunt moet gehouden worden, wat tijd kost. Uit de proeven blijkt dat branden een effectief 

middel is om grote waternavel te bestrijden op drooggevallen bodem. De resultaten zijn er sterk 

vergelijkbaar met een handmatige bestrijding. Wel is de praktische organisatie voor branden 

omslachtiger. Daardoor is de methode in reguliere situaties niet efficiënter dan de gangbare manuele 

aanpak. 

2.3. Drijfbalk 

In het gebied van waterschap Aa en Maas werd een experiment opgestart met een drijfbalk, die moest 

voorkomen dat bij verwijdering van plantenmassa de afwaarts gelegen trajecten besmet zouden 

geraken. De drijfbalk hield bij het verwijderen van de grootste hoeveelheden grote waternavel de 

planten(fragmenten) tegen. Die fragmenten dreven daardoor niet mee met het water, dat via een 

vijzelgemaal wordt ingelaten op twee stroomafwaarts gelegen waterlopen. Uit de evaluatie blijkt dat de 

drijfbalk goed functioneert; de verspreiding werd tot een minimum beperkt. 

2.4. Baggeren/ruimen 

Bij waterschap Aa en Maas werd over een traject van 250 meter dat sterk besmet was met grote 

waternavel de waterbodem 5-10 cm afgegraven. Uit de evaluatie blijkt dat er in beperkte mate 

hergroei was. 
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Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd in een moerasgebied „geplagd‟ (10-20 cm afgegraven) om 

waterteunisbloem te verwijderen. Daarna werd een handmatige bestrijding (nazorg) uitgevoerd. 

Hieruit bleek dat de combinatie van graven en nazorg efficiënt was. Bij die nazorg werd een spade 

gebruikt om zo ook de wortels maximaal te kunnen verwijderen. 

De conclusie was dat baggeren/ruimen van een waterloop of plaggen van een moerasgebied enkel 

efficiënt is als er ook nazorg toegepast wordt. 

2.5. Verwijdering middels spuitlans 

De verwijdering van parelvederkruid met de eenmalige inzet van een spuitlans werd in opdracht van 

waterschap De Dommel op twee locaties uitgetest en onderzocht. 

Met de spuitlans worden de planten met water losgespoten uit de bodem. De spuitlans bleek een 

redelijk effectieve methode om parelvederkruid te verwijderen. De werksnelheid was vergelijkbaar met 

die van de handmatige verwijdering. Toch zijn er ook nadelen die de inzet van deze methode minder 

geschikt maken. Een relatief groot deel van de bodem moet namelijk worden losgespoten, wat een 

grote impact heeft op andere flora en fauna, vooral door vertroebeling van het water. Het is nog niet 

onderzocht of het ecosysteem zich goed kan herstellen na een dergelijke ingreep. Bij toepassing in een 

slappe bodem bestaat het risico dat er gaten ontstaan. Ook is het risico op verspreiding van 

plantenfragmenten redelijk groot. 

2.6. Hydroventuri 

Met de „Hydroventuri‟ worden de wortels losgeblazen met water en lucht. Waterschap Brabantse Delta 

testte de methode uit op ongelijkbladig vederkruid in de gemeente Tilburg. 

De resultaten waren positief. De „Hydroventuri‟ lijkt vooral bruikbaar voor planten die wortelen in de 

waterbodem zoals parelvederkruid, in waterlopen met een minimale breedte van 2 m en 0,5 m 

diepte. Het aantal planten neemt aanzienlijk af, wel is goede nazorg nodig om hervestiging te 

voorkomen. Voor planten die wortelen in de oever zoals grote waternavel is het geen geschikte 

oplossing. 

3. Valorisatie maaisel  

De bestrijding van invasieve planten levert veel plantenmateriaal op. Een van de doelstellingen van het 

Invexo-project was om na te gaan of het plantenmateriaal gevaloriseerd kan worden. 

3.1. Valorisatie als veevoeder 

In opdracht van waterschap Aa en Maas werd onderzocht of verwijderd plantenafval bruikbaar is voor 

verwerking in veevoeder. Daarvoor werden monsters genomen uit de waterloop (bestaande uit 

verschillende waterplanten, waaronder exoten) en van op de oever (droog maaisel). Die monsters 

werden dan geanalyseerd op indicatoren voor voederwaarde.  

Uit de analyses bleek dat het materiaal mogelijkheden heeft als veevoer. Het materiaal wordt 

gekenmerkt door een hoog vochtgehalte, vooral de monsters uit het water, en een relatief lage energie-

inhoud. Het oevermateriaal kan het beste zongedroogd worden, het nattere materiaal uit het water zou 

eventueel ingekuild kunnen worden. Omdat de energie-inhoud van het maaisel laag is, moet gedacht 

worden aan gebruik als veevoer voor niet-productiedieren of laagproductieve productiedieren. Koeien 

die niet gemolken worden, hebben minder energie- en eiwitrijk voedsel nodig, niet-productiedieren 

vervetten snel door een lage energiebehoefte. Een van de maaisels had echter wel een relatief hoog 

eiwitgehalte, waardoor het als bijproduct benut zou kunnen worden, wat economisch het meest 

interessant zou zijn. Maar de mogelijkheden voor een rendabele industriële verwerking tot mengvoer 

zijn al bij al gering door de beperkte hoeveelheden, die bovendien slechts seizoensgebonden 

beschikbaar zijn. 
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3.2. Valorisatie voor energiewinning 

In de huidige praktijk wordt nat en droog maaisel vaak gecomposteerd. Dat is een geschikte maar dure 

oplossing. 

Voor maaisel (zoals van grote waternavel) dat afgevoerd moet worden, leek een extra vergistingsstap 

in het proces meerwaarde op te kunnen leveren. Of dat daadwerkelijk zo is, is in het kader van Invexo 

apart onderzocht. Hieronder de belangrijkste resultaten.  

Slootmaaisel is een weinig homogeen product met sterk wisselende fysische en chemische 

eigenschappen. De samenstelling van de invasieve exotische waterplanten is vergelijkbaar met nat 

maaisel. Om die reden is co-vergisting met zuiveringsslib geen logische keuze. Co-vergisting van 

maaisel met materiaal met vergelijkbare eigenschappen kan een meerwaarde opleveren, hierbij valt 

met name te denken aan GFT-vergisting.  

Een andere belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de (co)vergisting van aquatische exotische 

planten zoals grote waternavel weinig energetische meerwaarde oplevert. Wel wordt aangegeven dat 

droog maaisel (afkomstig van bijvoorbeeld taluds en onderhoudspad) wel dusdanige energetische 

waarde heeft dat (co-)vergisting van dat materiaal zeker een verder te ontwikkelen 

verwerkingsmethode is. 

4. Protocol bestrijding grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid 

Op basis van alle ervaringen van de projectpartners, raadpleging van de literatuur en van de 

uitgevoerde experimenten werd voor iedere soort een protocol uitgewerkt. Het protocol biedt een 

beslissingsondersteunend systeem voor de bestrijding van grote waternavel, waterteunisbloem en 

parelvederkruid, en biedt een handvat aan de partners in de grensregio bij het zo kosteneffectief 

mogelijk aanpakken van invasieve exoten in de waterloop. 

Welke methode op een bepaald moment het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren: 

 de aard van de besmetting (bijvoorbeeld nieuwe vindplaats, oude besmetting, 

besmettingsgraad); 

 de locatie (o.a. functie, afmetingen, toegankelijkheid); 

 de aanwezigheid van bovenstroomse aanvoer; 

 het al dan niet geïsoleerd voorkomen van de besmetting; 

 en de beschikbare capaciteit van de waterbeheerder. 

In principe wordt aangeraden te streven naar een volledige verwijdering van de invasieve exoten 

door een intensieve bestrijding gedurende een 3-tal jaren. 

Helaas zijn er een aantal situaties waarin in eerste instantie gekozen moet worden de planten in kwestie 

zodanig te beheersen dat de negatieve effecten maximaal weggewerkt worden en de besmetting niet 

toeneemt, maar ook waarschijnlijk niet volledig verwijderd wordt. 

Een voorbeeld van zo‟n situatie is een watergang waarin via bovenstroomse aanvoer nieuwe 

fragmenten van invasieve exoten terechtkomen. Een intensieve aanpak op alleen de besmette 

watergang heeft dan weinig nut als niet ook de bovenstroomse toevoer is aangepakt. Er kan dan, 

tijdelijk, gekozen worden voor het beheersbaar houden van de besmetting. 

Ook aan compleet geïsoleerde populaties waarvan de kans op besmetting van andere watersystemen 

beperkt is, kan een lagere prioriteit gegeven worden.  

4.1 Intensieve handmatige bestrijding 

De frequente intensieve handmatige verwijdering van de invasieve waterplanten is de enige methode 

die momenteel beschikbaar is om een besmetting permanent uit een waterloop te verwijderen. 
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Als de methode met de juiste intensiteit, zorgvuldigheid en aandacht wordt toegepast, kan grote 

waternavel volledig geëlimineerd worden. Het succes van deze methode hangt af van de 

nauwkeurigheid en frequentie waarmee de planten, met zoveel mogelijk wortelmateriaal, verwijderd 

worden. Die methode moet dan gedurende het gehele groeiseizoen toegepast worden, meestal 

gedurende meerdere jaren. De methode kan ingezet worden bij iedere besmettingsgraad; bij zeer 

zware besmetting eventueel voorafgegaan door machinale verwijdering. 

De proefprojecten leerden dat de frequentie van de handmatige verwijdering tussen de twee en zes 

weken moet liggen. Die frequentie wordt hoofdzakelijk bepaald door de mate van besmetting en het 

moment van ingrijpen tijdens het groeiseizoen. 

 Een frequentie van zes weken is voldoende als het gaat om een besmetting met enkele 

groeipunten langs de oever in het vroege voorjaar (van maart tot half april), wanneer de 

temperatuur, en daarmee ook de groeisnelheid van grote waternavel, nog laag zijn. 

 De ervaring leert dat in warme zomermaanden en bij besmettingsgraad 3 (meer dan 10 

groeipunten per 100 meter oever) elke twee weken een rondgang noodzakelijk is om grote 

waternavel te verwijderen (van half juni tot september). 

Tijdelijk opslag van het afval moet ver genoeg van de watergang gebeuren, zodat herbesmetting wordt 

voorkomen. 

Als alternatief voor handmatige bestrijding kan men kiezen voor branden. De voorwaarde voor een 

goed effect is dat de plant boven het wateroppervlak uit komt. Nadelen zijn dat ieder groeipunt enkele 

seconden blootgesteld moet worden en dat de praktische organisatie omslachtiger is. 

4.2 Machinale verwijdering  

Machinale verwijdering wordt aangeraden bij een zware besmetting (besmettingsgraad 3) en als de 

planten zich voornamelijk in de oevers hebben geworteld en niet in de bodem van de watergang. Grote 

hoeveelheden plantmateriaal, die redelijkerwijs niet handmatig verwijderd kunnen worden, kunnen dan 

tegelijkertijd uit de waterloop gehaald worden. Dit soort ingreep zal dus vooral geschikt zijn bij 

explosieve groei in de zomerperiode. 

 Bij toepassing moet men in alle gevallen voldoen aan de natuurwetgeving. 

 De methode moet altijd gevolgd worden door handmatige verwijdering van achtergebleven 

fragmenten (tenzij noodgedwongen niet voor eliminatie maar voor beheersing is gekozen). 

 De machinale verwijdering kan eventueel synchroon lopen met een noodzakelijke 

slibverwijdering. Wanneer de planten vooral in de oevers wortelen, bijvoorbeeld tussen het 

riet, moet men ook de oevers afgraven. Machinale verwijdering, slibruimingen en afgraven 

van oevers moeten gevolgd worden door een intensieve handmatige bestrijding om de 

laatste resten te verwijderen. De methoden zijn enkel kosteneffectief als ze gelijktijdig 

plaatsvinden.  

Machinale verwijdering wordt afgeraden als er een groot risico is op ecologische schade, bijvoorbeeld 

als er sprake is van broedende vogels, paaiplaatsen of kwetsbare vegetatie. 

Conclusies 

Monitoring 

Voorkomen van introducties en van vestigingen van invasieve water- en oeverplanten is ontzettend 

belangrijk. Maar als een invasieve exoot er toch in slaagt zich te vestigen, is het essentieel dat die zo 

snel mogelijk bestreden wordt. Op die manier kunnen de kosten laag blijven. Een centraal loket waar 
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meldingen van invasieve waterplanten binnenkomen, is van groot belang. Doel van dat loket is om de 

tijdsperiode tussen 

1. binnenkomst melding, 

2. verificatie, 

3. afstemming en planning samen met beheerders/uitvoerders en 

4. uitvoering actie 

zo kort mogelijk te maken. 

In Vlaanderen is daarom een applicatie uitgewerkt via de website www.waarnemingen.be. Een 

specifieke module (www.waarnemingen.be/exoten) is toegevoegd. Waterbeheerders kunnen zich op de 

website aanmelden. Ze ontvangen dan op korte termijn de melding van nieuwe vindplaatsen van 

exoten. Dat idee werd overgenomen vanuit de positieve ervaringen in Nederland (www.waarneming.nl). 

Op basis van de ervaringen van de verschillende waterbeheerders is hiertoe een uniforme 

beoordelingsmethodiek ontwikkeld (verschillende besmettingsgraden). Dit maakt een goede 

behandeling mogelijk. Door een uniforme monitoring is het mogelijk om het succes van 

bestrijdingsacties nauwgezet te volgen. 

Bestrijding 

Uit de ervaringen van de waterbeheerders blijkt dat een volledige eliminatie van grote waternavel, 

waterteunisbloem en parelvederkruid in principe haalbaar is door een intensieve handmatige 

bestrijding. Na een 3-tal jaar intensieve bestrijding kan de populatie zeer sterk ingeperkt of uitgeroeid 

zijn. De kostprijs van die aanpak is echter aanzienlijk. De daaropvolgende jaren daalt de kostprijs fors. 

Figuur 1 Kostenvergelijking van beheer gericht op populatiebeheersing met beheer gericht op 

eliminatie van grote waternavel over een periode van 20 jaar 

 

In bovenstaande grafiek (Figuur 1 Kostenvergelijking van beheer gericht op populatiebeheersing met 

beheer gericht op eliminatie van grote waternavel over een periode van 20 jaar 

)vergelijken we de evolutie van de kostprijs per 10 km waterloop bij een intensieve handmatige 

bestrijding met die van populatiebeheersing gericht op het voorkomen van explosieve groei. De figuur 

toont dat de intensieve bestrijding op lange termijn financieel voordelig kan zijn. Het vergt wel een 

zware investering gedurende een aantal jaar. 
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Beleid 

Voorkomen dat (invasieve) exoten zich vestigen en verspreiden, is prioritair. Een preventief beleid is 

dus essentieel. Een eenduidig beleid voor de voorkoming en aanpak van exoten ontbreekt momenteel 

nog. 

 Vlaanderen  

Het natuur-, milieu- en waterbeleid is in België hoofdzakelijk de taak van de gewesten 

(Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië). In Vlaanderen is in het kader van 

het soortenbeleid een ontwerp-„beheerregeling‟ opgesteld. Doelstelling ervan is om een 

integraal beleid voor grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid op te stellen. In 

de beheerregeling is zowel aandacht voor preventie (o.a. handelsverbod), monitoring, 

bestrijding als voor communicatie.  

Voor (invasieve) exoten is er ook een belangrijke taak voor de federale overheid, die 

verantwoordelijk is voor de invoer, doorvoer en uitvoer. Vanuit een preventieve zorg werkt 

de federale overheid aan wetgeving die als doel zal hebben in- en uitvoer te verbieden van 

een 20-tal invasieve uitheemse soorten, waaronder ook de grote waternavel. De verkoop van 

grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid is in België nog altijd niet verboden. 

De professionele groensector in België (sierteelt, tuincentra, openbaar groen, ...) heeft een 

gedragscode ondertekend (AlterIAS-project). In die gedragscode staan maatregelen om, op 

vrijwillige basis, de introductie en verspreiding van invasieve planten te beperken. De sector 

verbindt zich ertoe 28 invasieve plantensoorten, waaronder de grote waternavel, niet meer 

aan te planten of te verkopen. Bij de verkoop van tientallen andere planten zal men 

waarschuwende informatie geven. Ook tuinliefhebbers kunnen een gedragscode 

ondertekenen. Het Europees AlterIAS-project (IAS staat voor Invasive Alien Species) focust 

op voorlichting van de tuinbouwsector over de problematiek van invasieve planten en het 

promoten van niet-invasieve alternatieven. 

Het gevolg van de huidige regelgeving is dat particulieren (door aankoop in tuincentra en 

deponeren in de natuur) een voortdurende aanvoer in stand houden. We weten echter nog 

onvoldoende in hoeverre herintroductie dan wel natuurlijke verspreiding de belangrijkste 

verspreidingswijze is van de probleemsoorten. 

Een ander knelpunt is dat de waterbeheerders of andere overheden geen bevoegdheden 

hebben voor de bestrijding van de invasieve water- en oeverplanten in particuliere vijvers en 

grachten. Daardoor kan een restpopulatie in een gebied blijven bestaan, van waaruit nieuwe 

besmettingen mogelijk zijn. Een integrale en generieke aanpak is hier dus noodzakelijk. 

 Nederland 

Voor grote waternavel geldt in Nederland een wettelijk verbod voor handel en bezit. 

Daarnaast is er een Convenant Waterplanten ondertekend door het bedrijfsleven, de 

waterschappen en het ministerie van LNV, nu Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

(EL&I). Die partijen vinden het onwenselijk dat sommige uitheemse waterplanten forse 

schade veroorzaken. In dat convenant staat onder meer dat enkele uitheemse aquarium- of 

vijverplanten op termijn niet meer worden verkocht aan consumenten. Met dit convenant 

laat het bedrijfsleven zien dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk 

vindt. Het convenant voor de waterplanten is slechts voor enkele soorten van toepassing en 

voor deze soorten niet dwingend. Een gevolg van dat vrijblijvende karakter kan zijn dat die 

soorten toch verhandeld blijven worden of dat andere exoten verhandeld (gaan) worden, die 

soms nauw verwant zijn aan soorten die verboden zijn of onder het convenant vallen. Voor 

die soorten bestaat het risico dat zij invasief zijn of worden. 

Een juridisch knelpunt in Nederland is dat de Flora-en Faunawet / Gedragscode 

waterschappen (NL) het maaien van slootkanten en taluds verboden maakt vóór 15 juli, 

terwijl dat voor goed vegetatiebeheer rond 15 juni zou moeten gebeuren. Aanpassing van de 
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regelgeving op dat vlak is wenselijk om tot een efficiënte bestrijding van invasieve exotische 

planten te komen. 

Concluderend kan gesteld worden dat er pas recent aandacht is voor invasieve exoten in de wetgeving, 

waarin (nog) geen eenduidige aanpak te vinden is voor de voorkoming en bestrijding ervan. Minstens 

even belangrijk is echter dat werk gemaakt wordt van een mentaliteitsomslag: particulieren en 

groenprofessionals moeten meer bewust voor inheemse en zeker niet-invasieve planten kiezen. De 

communicatie en voorlichting naar handel en burger moeten op dat vlak beter.  

Beleidsrelevantie en praktische toepassingen 

 Bestrijding (met als doel eliminatie) van grote waternavel, parelvederkruid en 

waterteunisbloem is haalbaar als er een 3-tal jaren geïnvesteerd wordt in een zeer intensieve 

handmatige bestrijding. Na die intensieve behandeling nemen de bestrijdingskosten sterk af. 

Het is belangrijk dat waterbeheerders zoveel mogelijk naar eliminatie streven. Zo lang er nog 

gevaar voor besmetting is vanuit bijvoorbeeld bovenstroomse gebieden wordt een minder 

intensief populatiebeheer aangeraden ter voorkoming van explosieve groei en verdere 

verspreiding. 

 Een snelle detectie en onmiddellijke bestrijding van nieuwe vindplaatsen is zeer belangrijk. 

Hiermee kunnen veel hogere kosten voor bestrijding achteraf vermeden worden. De 

waarschuwingssystemen via www.waarnemingen.be/exoten en www.waarneming.nl/exoten 

zijn hiervoor nuttige tools. 

 Een eenduidige wetgeving voor invasieve exoten zoals grote waternavel, parelvederkruid en 

waterteunisbloem bestaat nog niet. Prioritair is dat door een duidelijke wetgeving de 

introductie en verspreiding van die soorten voorkomen wordt. Een verkoop- en 

handelsverbod bestaat in Nederland al voor grote waternavel; in Vlaanderen/België is er nog 

geen. Het is wenselijk om op korte termijn een dergelijk verkoop- en handelsverbod in te 

stellen. 

 Met communicatie, voorlichting en sensibilisering moet men het brede publiek en 

handelszaken overtuigen om voortaan bewust te kiezen voor inheemse, of toch zeker niet-

invasieve soorten. Het bewerkstelligen van die mentaliteitsomslag is zeer belangrijk. 

http://www.waarnemingen.be/exoten
http://www.waarneming.nl/exoten
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1 Inleiding 

Zowel in Nederland als Vlaanderen worden waterlopen meer en meer gekoloniseerd door uitheemse 

waterplanten zoals de grote waternavel. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Daar vindt men 

de plant in voedselarm water in het oerwoud, waar veel schaduw is. In Nederland en Vlaanderen is het 

zoet water vaak voedselrijk en onbeschaduwd. Vandaar dat de soort hier zo extreem goed groeit. 

In zowel Nederland als Vlaanderen is de soort wijdverspreid. De snelle verspreiding sinds de eerste 

waarnemingen in de jaren 90 heeft waarschijnlijk meerdere oorzaken: verkoop in tuincentra, 

planten(afval)materiaal dat in de natuur wordt gedumpt, bestrijdingsmethoden waarbij alleen de top 

van de planten werd verwijderd en groeipunten op de locatie achterbleven. 

Ook de uitheemse planten parelvederkruid en waterteunisbloem zijn invasief in watersystemen in 

Vlaanderen en Nederland. Beide soorten gelijken wat betreft verspreiding en problemen sterk op de 

grote waternavel. Daarom onderzocht de Invexo-werkgroep ook die twee soorten. 

In de zomer kunnen grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem een dik, drijvend „tapijt‟ in 

en op het water vormen. Soms bedekken ze het hele wateroppervlak. Als het warm genoeg is, groeien 

ze explosief. Minder licht op het water, betekent minder zuurstof in het water. Zo wordt het natuurlijk 

evenwicht verstoord en sterven bijvoorbeeld vissen. De plantenmassa belemmert ook de waterafvoer, 

met mogelijk wateroverlast tot gevolg. 

Elk stukje plant van enkele cm kan uitgroeien tot een nieuwe woekerende plant. Dit maakt de 

bestrijding van deze soorten zeer moeilijk. Zowel Nederlandse als Vlaamse waterbeheerders zijn dan 

ook op zoek naar kosteneffectieve bestrijdingsmethoden voor de verschillende invasieve waterplanten.  

De hoofddoelstelling van de casus „grote waternavel‟ was om op basis van literatuurstudies en 

experimenten een grensoverschrijdende, kosteneffectieve, ecologisch verantwoorde aanpak voor 

exotische waterplanten te ontwikkelen. Hierbij was er aandacht voor preventie, monitoring en 

verspreiding, bestrijding, verwerking van de bestreden massa en interne communicatie. De 

hoofdactiviteit van de casus lag op de bestrijding van de soorten. Op het terrein werd gezocht naar de 

meest optimale bestrijdingswijze. Dit werd ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe 

methoden werden via proefprojecten onderzocht. 

Inzake de verwerking van het plantenmateriaal werden de mogelijkheden onderzocht voor valorisatie 

als veevoeding en energieopwekking.  

Binnen de casus werden ook afspraken gemaakt over een eenvormige monitoring en data-opslag van 

de gegevens inzake de verspreiding van de drie invasieve waterplanten.  

Binnen het project werd op verschillende manieren gecommuniceerd over de problematiek van de 

exoten. Naar de bevolking lag de klemtoon op het voorkomen van de verspreiding van invasieve 

waterplanten. Er werd zeer veel aandacht besteed aan interne kennisuitwisseling binnen het project. De 

projectpartners wisselden intensief kennis en ervaring uit tijdens workshops en veldbezoeken. 

Na de succesvolle aanpak van grote waternavel startten enkele waterbeheerders ook proefprojecten op 

voor andere invasieve planten. Vandaar dat ook watercrassula, reuzenbalsemien en Japanse 

duizendknoop in dit eindrapport ter sprake komen. 
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2 Literatuurstudie 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de in de literatuur beschikbare informatie over: 

 de levenscyclus van grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid (2.1 

Soortbeschrijving); 

 de manier waarop deze soorten in Vlaanderen en Nederland naar alle waarschijnlijkheid zijn 

geïntroduceerd en hoe deze zich hebben verspreid (2.2 Introductiehistoriek); 

 en de impact die ze momenteel hebben op natuur en mens (2.3 Impact).  

2.1 Soortbeschrijving 

In deze paragraaf wordt een soortbeschrijving van grote waternavel, parelvederkruid en 

waterteunisbloem gegeven op basis van informatie uit de (inter)nationale wetenschappelijke en 

vakliteratuur. Hierbij wordt telkens aandacht besteed aan verschijningsvorm, levenscyclus, 

vermeerdering, verspreiding, standoord en groeisnelheid van de soort. 

2.1.1 Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides L.f.) 

2.1.1.1 Verschijningsvorm 

De grote waternavel is een moerasplant die behoort tot de Araliaceae. De plant wordt in een vroeg 

stadium nog wel eens verward met de inheemse gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris). Grote 

waternavel heeft onregelmatige 5-lobbige bladeren met een diameter van 4 tot 10 cm. De bladeren zijn 

breed en niervormig en zijn van de voet tot aan de bladsteel ingesneden. De bladrand is licht gekarteld. 

De bladeren van gewone waternavel zijn echter smaller en niet ingesneden. In tegenstelling tot grote 

waternavel geeft gewone waternavel de voorkeur aan voedselarm water. De stengels zijn 3-5 mm dik 

en groeien vanuit nodia die een onderlinge afstand hebben van 4-6 cm. Op de knopen bevinden zich 

talrijke wortels met een lengte van dikwijls meer dan 5 cm. 

2.1.1.2 Levenscyclus 

Grote waternavel groeit in het voorjaar vanuit kleine overwinterende planten of stolonen uit. Met een 

toenemende temperatuur en lichtintensiteit nemen de bladeren in omvang toe en bereiken in de 

zomermaanden hun maximale grootte (ongeveer 100 cm2). (Figuur 2 en Figuur 3). 
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Figuur 2 Afmetingen van grote waternavel in het vroege voorjaar. 

 

Figuur 3 Afmeting en bladvorm van grote waternavel in de zomer. 

 

De dichtheid van de grote waternavel kan in deze periode zeer hoog zijn, waardoor de plant op dat 

moment een zeer grote concurrentiekracht heeft. Het bladerdek dat op het wateroppervlak drijft, breidt 

zich steeds sterker uit en op een gegeven moment zal de plant zich tot een hoogte van 30-40 cm boven 

het waterniveau verheffen. Bloemen worden zelden waargenomen in Nederland en Vlaanderen, maar 

kunnen voorkomen in de periode tussen mei en november. Wanneer in de herfst de temperatuur en 

lichtintensiteit afnemen, neemt ook de grootte van de bladeren weer af. Uiteindelijk zullen de op het 

oppervlak drijvende en boven het oppervlak uitstekende bladeren afsterven door de lage temperaturen 

aan het einde van de herfst en het begin van de winter. De plant overleeft middels de verzonken 

planten en wortels in vegetatie op oevers of in watergangen die lokaal kwel of warm gezuiverd water 

ontvangen. Zie Figuur 4 voor een schematische weergave van de levenscyclus. De verzonken planten 
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zijn in staat om lage watertemperaturen gedurende de winter te overleven. De wortels van de plant zijn 

bestand tegen temperaturen tot minimaal -15°C. Wanneer temperaturen in het voorjaar weer stijgen, 

zullen vanuit die kleine verzonken planten en bladloze stolonen zich nieuwe planten ontwikkelen. 

Figuur 4 Schematische weergave van de levenscyclus van grote waternavel. 

Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Hydrocotyle Ranunculoides 

L.f., Plant Protection Service, Plant Research International Wageningen UR, Aquatic Ecology and Water 

Management Group, Wageningen UR, Centre for Ecology and Hydrology, Wallinford.) 

 

2.1.1.3 Vermeerdering 

Grote waternavel vermeerdert zich in Nederland en Vlaanderen voornamelijk vegetatief. De stolonen 

van grote waternavel groeien in de oevers of in de bodem van watergangen en zorgen voor 

vermeerdering. Een besmetting van de oever met een klein fragment van enkele centimeters kan in een 

seizoen al leiden tot een besmetting over meerdere meters, alleen al door de wortelgroei. Deze wortels 

fragmenteren gemakkelijk. In de zomermaanden kan grote waternavel grote drijvende matten vormen. 

Doordat kleine fragmenten van deze matten afbreken (door bestrijding, boten, stroming) en met de 

stroming meegevoerd kunnen worden, kan de grote waternavel over grote afstanden verspreid worden 

en zich snel vermeerderen. Fragmenten van maximaal 1 cm met een knoop kunnen zich al vestigen en 

binnen een seizoen een nieuwe standplaats veroorzaken met meerdere planten. Levensvatbare zaden 

zijn in Vlaanderen en Nederland nog niet aangetroffen. Bloemen worden zeer zelden waargenomen, een 

enkele keer is een bloeiende plant in de maand mei waargenomen. De hermafrodiete bloemen zijn 

grauwwit van kleur [www.soortenbank.nl], en bevinden zich in groepjes van 5 tot 10 bloemen in een 

klein scherm (Figuur 5). De bruine vruchten zijn zo goed als cirkelvormig en plat met vage ribbels en 
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bestaan uit twee helften. De generatieve groei wordt bevorderd in omstandigheden waarin vegetatieve 

groei langzaam is. Het aantal chromosomen bedraagt 2n=24. 

Figuur 5 Bloeiende grote waternavel. 

 

2.1.1.4 Verspreiding 

Verspreiding van grote waternavel kan plaats vinden middels zaden, wortelgroei en kleine drijvende 

fragmenten. De verspreiding middels zaden vindt in Nederland en Vlaanderen niet tot nauwelijks plaats, 

er worden immers nauwelijks rijpe zaden gevormd. De verspreiding middels wortelgroei vindt plaats 

over afstanden van enkele meters.  

Verreweg de meest voorkomende manier van verspreiding van deze plant is middels kleine fragmenten. 

Deze fragmenten kunnen ontstaan doordat de grote drijvende matten, die in de zomermaanden 

ontstaan, door de wind, stroming of voorbijvarende boten gefragmenteerd raken. Ook mechanische 

verwijdering kan leiden tot fragmentatie. De fragmenten kunnen grote afstanden afleggen en 

stroomafwaarts voor nieuwe standplaatsen zorgen. In het eerste vestigingsjaar vormen deze 

fragmenten kleine patches van 1 tot 2 m2. Kleine stengelfragmenten van 1 cm lengte met 1 knoop, 

zowel met als zonder blad zijn in staat weer uit te lopen. De fragmenten met 1 knoop en 1 blad hebben 

ongeveer één week nodig om stengels te vormen. Fragmenten van dezelfde afmetingen met 1 knoop 

zonder blad hebben hiervoor enkele weken nodig. De plant is niet in staat om vanuit individuele 

bladeren of internodia zonder knoop nieuwe stengels te maken.  

Omdat grote waternavel in Groot-Brittannië ook is aangetroffen in compleet geïsoleerde waterlichamen, 

gaat men er vanuit dat de fragmenten van grote waternavel ook via vogels (eenden, ganzen en 

zwanen) verspreid kunnen worden. De vestiging van die fragmenten en de daaropvolgende uitbreiding 

gaat het snelst wanneer een fragment in stilstaand water zonder competitie van andere aquatische 

macrofyten terechtkomt.  

Verder vormde de illegale lozing van restmateriaal van onwetende of onverantwoordelijke eigenaren 

van vijvers en aquaria een belangrijke bron van verspreiding. Met ingang van 2001 mag de grote 
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waternavel in Nederland niet langer in de vrije natuur uitgezet, geplant, gezaaid, verhandeld of 

vervoerd worden (zie Flora- en Faunawet, hoofdstuk III, art.14 en Besluit Aanwijzing dier- en 

plantensoorten Flora- en Faunawet, art. 6). In België is invoer, verkoop, bezit of vervoer van de grote 

waternavel nog niet verboden, wel is er een gedragscode ondertekend door de professionele 

groensector, waarin is afgesproken de grote waternavel niet langer te planten of te verkopen. 

2.1.1.5 Groeisnelheid 

De groeisnelheid van grote waternavel is het hoogst in juni en juli, wanneer er een hoge lichtintensiteit 

en temperatuur zijn. Grote waternavel heeft een explosieve (vegetatieve) groei in langzaam stromend, 

warm en voedselrijk water. In Nederland wordt de soort dan ook vaak aangetroffen in stromend water 

waarop water vanuit steden of landbouwgebieden wordt geloosd en in waterlichamen die als functie 

hebben overtollig water af te voeren. De groei van grote waternavel wordt versneld door de 

aanwezigheid van hoge nutriëntengehaltes in de bodem. Dat is onder andere gebleken uit metingen in 

Noordrijn-Westfalen (Duitsland) in twee natuurlijke standoorden. Het ene standoord had relatief hoge 

nutriëntengehaltes in de bodem en het andere relatief lage nutriëntengehaltes in de bodem. Voor elk 

standoord is de ratio tussen het bladoppervlak en het wateroppervlakte dat het bedekt (LAI), het totale 

drooggewicht, het drooggewicht van de bladeren, stengels en wortels, de totale stengellengte, het 

aantal internodia, en het aantal bladeren van grote waternavel bepaald. Uit de metingen bleek dat alle 

gemeten parameters hoger waren voor grote waternavel die groeide in het standoord met de hogere 

nutriëntengehaltes in de bodem (Tabel 2). Deze gegevens laten zien dat grote waternavel zich het 

prettigst voelt in een voedselrijke omgeving. 

Tabel 2 Biomassa-bepalingen van twee standoorden in Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Uit: Hussner 

and Lösch (2007). 

 Drooggewicht (g/m2)  

Nutriënten-
gehalte in 
de bodem 

Totaal Blad Stengel Wortel Stengel 
lengte (m) 

Aantal 
internodi
a 

Aantal 
bladeren 

LAI 
 
(m2/m2) 

Laag 312.2 71.1 78.9 38.0 141.0 1924 1549 4.36 

Hoog 532.4 104.1 129.9 72.6 207.0 2664 2488 5.47 

 

De relatieve groeisnelheid van grote waternavel kan zelfs tot een factor 26 hoger zijn wanneer er een 

hoge beschikbaarheid van nutriënten is in het sediment, ten opzichte van een lagere beschikbaarheid 

(Tabel 3). Deze gegevens zijn bepaald over een periode van slechts 5 weken. In Groot-Brittannië is een 

maximale groeisnelheid van 20 cm per dag op locaties met onbekende condities waargenomen. 

Naast het nutriëntenniveau bepaalt het waterniveau mede de groeisnelheid; hoe droger de watergang, 

hoe lager de groeisnelheid. De relatieve groeisnelheid was in een bakkenproef met een verzadigde 

bodem en een waterlaag van 5 cm significant hoger dan onder omstandigheden met een semi-

gedraineerde (water 17 cm onder oppervlakte van bodem) en gedraineerde bodem (vochtige maar 

luchtige bodem). Daarbij nam de gehele groeisnelheid af, van zowel wortels, stolonen, en blad. Dat 

houdt in dat de relatieve biomassa van de wortels ten opzichte van de overige plantendelen niet door 

de waterstand werd beïnvloed. Wat de effecten zijn van een langdurige lage waterstand op de 

overleving van grote waternavel is niet beschreven. 

http://nl.wikisource.org/wiki/Flora-_en_faunawet/Hoofdstuk_III
http://www.st-ab.nl/wettennr01/0087-001_Besluit_aanwijzing_dier-_en_plantensoorten_Flora-_en_faunawet.htm
http://www.st-ab.nl/wettennr01/0087-001_Besluit_aanwijzing_dier-_en_plantensoorten_Flora-_en_faunawet.htm
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Tabel 3 Relatieve groeisnelheid (RGS) van H. ranunculoides onder een lage en een hoge 

beschikbaarheid van nutriënten. Naar: Hussner and Lösch (2007). 

 

 

Nutriënten beschikbaarheid 
(mg/kg grond) 

Laag Hoog 

NH4-N  1.9  3.9 

NO3-N  6.0  103.9 

P2O5  0.2  31.1 

P2O5-Ptot  1.5  61.2 

RGS (g g-1d-1)  0.005  0.132 

 

In de regio waar de plant inheems is (Argentinië), is onderzocht of stroomsnelheid, diepte, en breedte 

van de watergang gerelateerd zijn aan het voorkomen van grote waternavel. Hieruit bleek dat 

stroomsnelheid en diepte niet van significante invloed zijn op het voorkomen van de soort. Er werd 

echter wel een correlatie gevonden met de stroombreedte. Met toenemende breedte, neemt de 

frequentie waarmee de soort wordt waargenomen toe. 

De grote waternavel heeft een relatief hoge maximum CO2-uitwisseling van 18 mol CO2 m
 2s-1. Ter 

vergelijking: de gewone waternavel heeft een 30% lager maximum (12 mol CO2 m
-2s-1). Dit betekent 

dat op het moment dat dagtemperaturen tussen de 25 en 35oC liggen (de optimale temperatuur range 

voor de soort) grote waternavel, sneller kan groeien dan de gewone waternavel. 

2.1.2 Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)  

Ludwigia grandiflora (Michx.) wordt ook wel Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara, Jussiases repens L. 

var. Grandiflora Micheli, Jussiaeae grandiflora Michx., Jussiaea uruguayensis en Jussiaea michauxiana 

genoemd. 

2.1.2.1 Verschijningsvorm  

Waterteunisbloem is een overjarige, kruidachtige, moerasplant. Waterteunisbloem is een soort die 

zowel submers (verzonken) als emers voorkomt in stilstaand en langzaam stromend water. Ook in 

vochtig grasland kan men de soort echter tegenkomen.  

De plant vormt kruipende stengels in een moerassituatie en drijvende stengels op het water. De 

stengels zijn vlezig, hebben een dikte van 5 tot 20 mm en worden gemiddeld 20–300 cm lang, met een 

maximum van 600 cm. Ze zijn licht tot zwaar behaard met lange zachte haren. Van de stengels steekt 

maximaal 80 cm boven het wateroppervlak uit. 
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Figuur 6 Waterteunisbloem 

 

Bladeren staan verspreid en zijn variabel in model, afmetingen en beharing. Ze kunnen lancetvormig 

(langer dan breed en versmallend naar beide kanten), omgekeerd lancetvormig (met de grootste 

breedte boven het midden), of omgekeerd eirond zijn, maar in een jong ontwikkelingsstadium zien ze 

er rond uit. De bladsteel kan tot 4 cm lang zijn en de bladschijf is 1–9 cm lang. Vanaf juli kunnen er op 

opwaartse stengels gele bloemen gevormd worden. 

Het verzonken blad is rond tot eivormig, het emers blad is langwerpig en licht behaard. Het bladtype 

van nieuw gevormde bladeren kan binnen enkele dagen veranderen als planten vanuit het water in een 

landsituatie gebracht worden en vice versa. De 5- of 6-delige gele bloemen groeien vanuit de bladoksels 

van de bovenste bladeren. De bloemblaadjes hebben een diameter van 2 tot 5 cm. De zaaddozen zijn 

langwerpig.  

Waterteunisbloem heeft twee typen wortels. Wortels die zorgen voor de opname van nutriënten en 

verankering in het substraat, en wortels die zich langs de stengels bevinden en zorgen voor 

zuurstofopname en beworteling van kleine fragmenten (www.eppo.org). Deze laatste worden 

aërenchymrijke wortels genoemd. Onder anaërobe omstandigheden worden vele van deze 

aërenchymrijke wortels geproduceerd die tot aan het wateroppervlak reiken en voor opname van 

zuurstofrijke lucht zorgen.  

Waterteunisbloem heeft drie groeivormen: 

 „gedrongen‟ onder ongunstige omstandigheden; 

 „drijvend‟ gedurende de eerste periode van zijn ontwikkeling en wanneer de stroomsnelheid 

zodanig laag is dat uitlopen over het wateroppervlak mogelijk is; 

 „oprijzend‟ onder gunstige klimatologische omstandigheden of wanneer de dichtheden 

zodanig groot zijn dat gebrek aan licht de plant hiertoe dwingt. 

Wanneer er geen bloemen zichtbaar zijn, kan de soort verward worden met de kleine waterteunisbloem, 

Ludwigia peploides.  

2.1.2.2 Levenscyclus 

Ludwigia grandiflora is een warmteminnende plant, die in het voorjaar bij warme weersomstandigheden 

in staat is om snel tot aan het wateroppervlak te groeien. In Europa wordt waterteunisbloem 

voornamelijk in langzaam stromend en stilstaand water aangetroffen en kan deze in watergangen tot 3 

meter diep groeien. De stengels groeien horizontaal over het water of over de modder (www.eppo.org). 

In het voorjaar ontwikkelen zich enkelvoudige stengels uit de overwinterende planten. De eerste 

bladgroei in het voorjaar kenmerkt zich door rozetvorming van ronde bladeren op het wateroppervlak. 

Deze bladeren liggen meestal plat op het water en zijn omgekeerd eirond. Met toenemende 

file://BENASDM002V/LNE_ANB_CD/ANB/BEL_Fauna_Flora/soorten/Exoten/Interreg%20invasieve%20exoten/06%20wg%20Communicatie/Eindrapp%20GWN/www.eppo.org
file://BENASDM002V/LNE_ANB_CD/ANB/BEL_Fauna_Flora/soorten/Exoten/Interreg%20invasieve%20exoten/06%20wg%20Communicatie/Eindrapp%20GWN/www.eppo.org
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temperatuur in de zomer worden ook emerse stengels gevormd die tot 80 cm hoog kunnen worden. De 

stengels zijn al vertakt en hebben nog steeds platte drijvende bladeren aan de rand van de drijftil. De 

opgaande stengels zijn te zien in het hart van de drijftil.  

In de zomer vormt waterteunisbloem de kenmerkende gele bloemen. Het merendeel van de drijvende 

stengels heeft nu opstijgende takken gevormd. De bloei kan in principe plaatsvinden in de periode van 

april tot oktober, hoewel juni tot september gangbaarder is onder de reguliere klimaatomstandigheden 

in de regio (Nederland en Vlaanderen). Na de bloei wordt ook zaad gevormd hoewel deze onder de 

klimaatomstandigheden van de Benelux niet tot afrijping komen.  

In de late herfst, wanneer de eerste koude nachten zich aandienen, verspreiden de stengels zich nog 

weinig over het wateroppervlak en neemt de stengeldichtheid af. In een onderzoek in het stroomgebied 

van de Dommel in 2010 werd al eerder, vanaf september, geen emerse groei meer waargenomen.  

Met de eerste vorst sterven de emerse delen af. De bladeren van de opstijgende stengels vallen dan 

van de stengels af. De op het wateroppervlak drijvende stengels en bladeren kunnen nog overleven tot 

de eerste ijsvorming en sterven daarna af. De plant overwintert in zijn geheel via de submerse delen. 

Boven de waterspiegel zijn alleen nog de kale houtige stengels zichtbaar. De plant kan vorstperiodes in 

Europa goed doorstaan. Bij voldoende lichtinval kan L. grandiflora in de winter zelfs onder het ijs nog 

nieuwe groeipunten en scheuten ontwikkelen. In het voorjaar groeit de plant vanuit deze structuren dan 

weer uit tot volwaardige planten (Figuur 7). Wanneer het water gedurende de winter ijsvrij blijft kan de 

soort in deze periode zelfs kleine bladeren ontwikkelen waardoor hij een duidelijk voordeel in 

vergelijking met andere soorten in het voorjaar heeft en ongeveer vier weken eerder de eerste emerse 

stengels en bladeren kan vormen.  

Figuur 7 Levenscyclus van waterteunisbloem in Noordwest-Europa. Naar Hussner, 2008. 
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2.1.2.3 Vermeerdering 

Waterteunisbloem vermeerdert zich in het Invexo-gebied hoofdzakelijk vegetatief. Er worden in de regio 

wel zaden gevormd, maar deze zijn voor het grootste gedeelte niet kiemkrachtig. Dit komt doordat het 

groeiseizoen in de Benelux onvoldoende lang is om de zaden te laten afrijpen. Volgens het KNMI 

(Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) is een temperatuurstijging van 1 tot 3°C in de 

zomermaanden in 2050 een reëel scenario. Daarmee neemt de kans op afrijping van de zaden in de 

toekomst ook voor de Benelux toe. In combinatie met het scenario op een verhoogde 

wintertemperatuur zal het belang van zaadvorming voor reproductie en verspreiding in de toekomst ook 

voor het Interreg-gebied Vlaanderen-Nederland toenemen. 

De zaden van waterteunisbloem zijn in staat zeer lage watertemperaturen te overleven; na een 

gesimuleerde vorstperiode van een week (continu -15°C) is een groot percentage nog levensvatbaar 

(21%).  

2.1.2.4 Verspreiding 

Verspreiding van waterteunisbloem kan plaats vinden middels zaden, wortelgroei en kleine drijvende 

fragmenten. De verspreiding middels zaden vindt in Nederland en Vlaanderen niet tot nauwelijks plaats, 

er worden immers nauwelijks rijpe zaden gevormd. De verspreiding middels wortelgroei vindt plaats 

over afstanden van enkele meters. Verreweg de meest voorkomende manier van verspreiding van deze 

plant is middels kleine fragmenten.  

Bij de verspreiding van de soort zijn diepte en stroomsnelheid van het water van belang. 

Waterteunisbloem heeft namelijk een voorkeur voor ondiep, stilstaand water. Dit geldt voornamelijk bij 

de eerste vestiging. De soort is immers afhankelijk van licht en in water dieper dan een meter dringt 

erg weinig licht door. Na vestiging is de soort vaak goed in staat vanuit dieper water naar het licht te 

groeien omdat er voldoende voeding uit de bodem opgenomen kan worden door het uitgebreide 

wortelstelsel.  

2.1.2.5 Groeisnelheid 

2.1.2.5.1 Temperatuur 

De groeisnelheid van waterteunisbloem hangt samen met de temperatuur. Bij toenemende temperatuur 

neemt de groeisnelheid zeer snel toe. Deze soort heeft dan ook een explosieve groei in de 

zomermaanden in de Benelux. De optimale temperatuur voor groei en ontwikkeling van de gehele plant 

is niet bekend. Wel is gekeken naar de optimale temperatuur voor de delen die boven de waterspiegel 

uitsteken. Het optimum voor deze delen ligt tussen de 25-35°C. In deze temperatuurrange wordt de 

maximale ademhalingssnelheid bereikt van 2200 µmol CO2 g-1droge stof h-1. Dit maximum wordt 

bereikt wanneer voedingsstoffen niet limiterend zijn. Deze snelheid is vergelijkbaar met die van grote 

waternavel (zie ook paragraaf 2.1.4 voor een vergelijking tussen de drie exoten).  

2.1.2.5.2 Nutriënten in de waterkolom 

Over de effecten van nutriëntengehaltes in de waterkolom op de groeisnelheid van waterteunisbloem 

zijn geen directe metingen beschreven. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze hoeveelheden niet van 

directe invloed op de groei: waterteunisbloem neemt de meeste voedingsstoffen op uit het sediment. 

Natuurlijk is er wel de wisselwerking tussen sediment en waterkolom en is de soort in staat een klein 

deel van zijn nutriëntenbehoefte via de bijwortels op te nemen. 
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2.1.2.5.3 Nutriënten in het sediment 

De groeisnelheid van waterteunisbloem wordt sterk beïnvloed door de nutriëntengehaltes van de 

bodem. De groei van waterteunisbloem kan wel verdrievoudigen bij een toenemend nutriëntengehalte. 

Dit blijkt uit een potproef uitgevoerd in Noordrijn-Westfalen in de periode van juni tot augustus 2005 en 

2006. Daar werd de groeisnelheid van waterteunisbloem onderzocht op 5 substraten met een 

verschillende nutriëntensamenstelling. Spruiten (25 per bak) werden bij een waterstand van 3 cm in 

bakken met de vijf substraattypes opgekweekt. De bakken stonden buiten en hadden een afmeting van 

40x30x8 cm3. In de proefperiode was de gemiddelde middagtemperatuur 18,6°C, en de minimum en 

maximum middagtemperatuur respectievelijk 13,0 en 27,4°C. De groei van waterteunisbloem nam 

sterk toe van ~0,02 g g-1d-1 (voor substraattype 1) naar ~0,06 g g-1d-1 (voor substraattype 5) (tabel 

4). Er is geen directe drempelwaarde aan te wijzen waaronder geen of een sterk gereduceerde groei 

plaatsvindt.  

Naast de toename van de algemene groei, is een toename van het nutriëntengehalte in de bodem ook 

van belang voor de wortel:spruit-verhouding. Bij een toenemende voeding in het substraat neemt de 

wortelmassa sterk af in relatie tot de massa van de overige plantendelen. Dit werd aangetoond in een 

proef op dezelfde vijf substraattypes. Op het voedingsarme substraat (type 1) bedroeg de wortel:spruit-

verhouding ~0,88 en op het voedingsrijke substraat (type 5) ~0,25. Dit betekent dat waterteunisbloem 

in een voedselarme omgeving relatief meer investeert in wortelgroei en in een voedselrijke omgeving 

relatief meer investeert in de overige plantendelen. 

Een voedselrijk substraat leidt dus tot een snellere groei van waterteunisbloem, waarbij relatief meer 

energie in de groei van stengels en bladeren wordt gestopt dan in de groei van wortels.  

Tabel 4 Substraattypes waarbij de groeisnelheid is getoetst 

Substraattype NH4-N 
(mgkg-1 bodem) 

NO3-N 
(mgkg-1 bodem) 

P2O5-P 
(mg 100 g-1 bodem) 

1 0 - 2 4 - 6 0,2 - 0,5 

2 2,5 - 3,5 15 - 25 2 - 5 

3 3,5 - 4,0 30 - 40 10 - 15 

4 3,5 - 4,5 65 - 75 18 - 20 

5 3,5 - 4,5 85 - 105 30 - 35 
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2.1.3 Parelvederkruid (Myriophyllum acquaticum) 

2.1.3.1 Verschijningsvorm 

Figuur 8 Detail parelvederkruid 

 

Parelvederkruid is een aquatische (moeras) plant waarvan de stengels onbehaard zijn en een lengte van 

2 meter kunnen bereiken met een diameter van 4 tot 5 mm. De stengels zijn grijsgroen van kleur en 

kunnen vanuit de onderste knopen wortels vormen.  

Submerse bladeren vormen kransen van 4 tot 6 bladeren. Deze submerse bladeren zijn 3,5 tot 4 cm 

lang, 0,8 tot 1,2 cm breed en getand. Emerse bladeren zijn glanzend, helder blauw groen en vormen 

kransen van eveneens 4 tot 6 bladeren. De emerse bladeren hebben een lengte van 2,5 tot 3,5 cm en 

een breedte van 0,15 tot 0,8 cm. Op stengels die in het water groeien, kunnen zowel de emerse als 

submerse bladeren voorkomen, indien de emerse delen op of net boven het wateroppervlak liggen.  

Parelvederkruid is tweehuizig, waarbij mannelijke bloemen veel minder vaak voorkomen dan 

vrouwelijke. De soort is van verwante soorten te onderscheiden op basis van de emerse stengels. Deze 

stengels gelijken op mini- kerstbomen en hebben meestal weinig vertakkingen. Ze steken tot maximaal 

30-40 cm boven het wateroppervlak uit in ondiep water of modderige plekken. 

2.1.3.2 Levenscyclus 

Parelvederkruid is een meerjarige aquatische moerasplant waarvan de submerse delen het gehele jaar 

door aangetroffen kunnen worden. Parelvederkruid overwintert middels stolonen.  

Wanneer de watertemperatuur in het voorjaar boven de 10 °C uitkomt, ontwikkelen zich zijwortels op 

de individuele stolonen, meestal twee tot drie per nodium. Er worden eveneens bijwortels gevormd die 

de emerse delen steunen bij opwaartse groei. Submerse stengels ontwikkelen zich pas nadat de 

zijwortels zich ontwikkeld hebben. De stengels en bladeren hebben een rode kleur. Meestal zijn er pas 

emerse delen te zien in het late voorjaar (mei). 

Begin juni kunnen de stengels drijvende matten vormen van waaruit stengels zich verticaal oprichten. 

De meest actieve groei van de plant vindt plaats aan de randen van de drijftillen en de uitstekende 

stengels. Door de groei van de uitstekende, verticale stengels, verzinken oudere stengels. Op deze 

verzinkende stengels worden meerdere bijwortels en nieuwe submerse stengels gevormd, welke 

uiteindelijk ook weer emers zullen groeien.  
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Over het algemeen worden de emerse delen alleen aangetroffen in stilstaand of langzaamstromend 

water, waar dan ook hoge dichtheden aangetroffen kunnen worden, zeker in warme en zonnige zomers. 

In snel stromend water kan de soort het gehele jaar door submers verblijven.  

Met een afnemende daglengte en lagere temperaturen neemt de groeisnelheid af en beginnen de 

matten te fragmenteren. Hierdoor ontstaan levensvatbare fragmenten die met de stroming meegevoerd 

worden en voor spreiding zorgen.  

Naarmate de herfst vordert, zakken de opstaande emerse stengels in en komen op het wateroppervlak 

te liggen. De onderzijde van de mat zal daardoor afsterven en zwart verkleuren. Uiteindelijk zullen 

alleen de submerse stolonen intact blijven. 

Parelvederkruid is winterhard en lijkt niet serieus teruggezet te worden door vorst. De submerse delen 

behouden zelfs in de winter en gedurende vorst hun groene kleur en zijn in staat (een geringe 

hoeveelheid) te groeien, indien er voldoende lichtinval is. Tijdens deze periode worden voornamelijk 

nieuwe groeipunten gevormd, van waaruit in het daaropvolgende voorjaar weer nieuwe stengels 

kunnen groeien. De in de herfst verspreidde fragmenten overwinteren liggend op sediment en groeien 

in het voorjaar uit. In Figuur 9 is een schematische weergave van de levenscyclus weergegeven. 

Figuur 9 Levenscyclus van parelvederkruid in Noord-West Europa. Naar Hussner, 2008. 

 

De stengels van parelvederkruid zijn broos en fragmenteren eenvoudig. Deze fragmenten wortelen zeer 

gemakkelijk in modder en kunnen van daaruit nieuwe groeiplekken vormen. Voortplanting en 

verspreiding vinden dan ook voornamelijk plaats via vegetatieve vermeerdering. Dit komt doordat 

mannelijke planten in de meeste gebieden waar de soort is geïntroduceerd ontbreken en in de 

herkomstgebieden zeer zeldzaam zijn Ook in de herkomstgebieden wordt zeer zeldzaam zaad 

aangetroffen en is nog nooit levensvatbaar zaad aangetroffen. 
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2.1.3.3 Vermeerdering en verspreiding 

In de zomer ontstaan dichte drijvende matten. In de herfst neemt de daglengte en temperatuur af, 

waardoor ook de groeisnelheid van de matten afneemt en uiteindelijk bijna stil komt te staan. Op dit 

moment breken kleine fragmenten van de matten af. Deze fragmenten zijn levensvatbaar en zorgen 

voor de vermeerdering en verspreiding van de soort. Deze fragmentatie in de herfst wordt gezien als 

het meest belangrijke moment van de vegetatieve verspreiding.  

2.1.3.4 Groeisnelheid 

M. aquaticum begint te groeien bij watertemperaturen boven de 8-10 °C. De groeisnelheid is direct 

gerelateerd aan de watertemperatuur. De groei kan echter wel gelimiteerd worden door competitie voor 

licht. De submerse delen verliezen bij hoge dichtheden hun blad, waarmee de groei afneemt. 

Parelvederkruid bereikt zijn optimale groei wanneer de watertemperatuur rond de 27-37 °C ligt. De 

maximale fotosynthesesnelheid kan dan 400 µmol CO2 g
-1droge stof h-1 bedragen, zolang er voldoende 

voedingsstoffen in hetzij de waterkolom, hetzij het substraat aanwezig zijn.  

Er zijn geen metingen verricht aan de fotosynthesesnelheid onder nutriëntarme omstandigheden. Ter 

vergelijking: de optimale temperaturen voor zowel grote waternavel als waterteunisbloem liggen lager: 

tussen de 25 en 35 °C. De maximale fotosynthesesnelheid van parelvederkruid is met 400 µmol CO2 g
-

1droge stof h-1 meer dan vijf keer zo laag als van waterteunisbloem (2200 µmol CO2 g
-1droge stof h-1) 

en meer dan acht keer zo laag als die van grote waternavel (3500 µmol CO2 g-1droge stof h-1).  

2.1.3.5 Nutriënten in de waterkolom 

Parelvederkruid kan het grootste gedeelte van de nutriënten (met name stikstof en fosfor) die nodig 

zijn voor groei, halen uit het sediment. Dit zou betekenen dat een verarming van het sediment zou 

leiden tot een vermindering van de groei en wellicht ook een afname van de besmetting. Helaas laten 

recente studies zien dat parelvederkruid heel goed in staat is alle benodigde voedingsstoffen uit de 

waterkolom te halen. In deze paragraaf worden de resultaten uit die studies kort beschreven. 

Een van de eerste aanwijzingen voor de opname van nutriënten uit de waterkolom was een proef 

waarin gekeken was naar de herkomst van water dat door parelvederkruid wordt uitgescheiden. Het 

bleek dat slechts een klein deel van het water dat door parelvederkruid wordt uitgescheiden uit het 

sediment afkomstig is. Het grootste deel komt uit de waterkolom. Daarnaast bleek dat de relatieve 

groeisnelheid van wortels in het sediment onder bepaalde omstandigheden ongeveer nul is, terwijl de 

plant wel groeit.  

Een later lab experiment met verschillende nutriënten concentraties in de waterkolom, en zonder 

nutriënten in het sediment, laat bovendien zien dat de groei van M. aquaticum wel degelijk direct 

gerelateerd is aan de nutriëntenhoeveelheid in het water. In die studie werd de groei van 

parelvederkruid geremd door stikstofconcentraties in de waterkolom die lager waren dan 1,80 mg N per 

L en door oplopende fosfor concentraties (Figuur 10). 

Het belang van nutriënten in de waterkolom voor de groei van parelvederkruid werd ook bevestigd door 

een lab-studie waarin, ondanks een sterke groei van de plant, nutriëntengehaltes van het sediment 

gelijk bleven: de plant nam geen nutriënten uit het sediment op. In een studie onder natuurlijke 

populaties bleek dat de opslag van stikstof in de wortels in het sediment nooit meer dan 18% bedroeg 

en meestal beneden de 10% bleef, waarmee het relatief geringe belang van deze wortels voor de totale 

groei gesuggereerd wordt. De nutriënten uit de waterkolom worden opgenomen door bijwortels. Deze 

bijwortels kunnen een hogere relatieve groeisnelheid hebben dan de relatieve groeisnelheid van de 

totale plant. Dit geeft parelvederkruid een groot competitief voordeel in voedselrijk water. 
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Figuur 10 Gemiddelde biomassa van parelvederkruid in een mesocosm-experiment bij verschillende 

stikstof (N) en fosfor (P) concentraties in de waterkolom. De biomassa werd bepaald op 3, 6, 

9 en 12 weken na aanvang van het experiment (WAS). Uit: Wersal, 2010. 

 

2.1.3.6 Nutriënten in het sediment 

In bovenstaande tekst werd al beschreven dat parelvederkruid in staat is om alle voor groei benodigde 

voedingsstoffen uit het sediment te halen. Parelvederkruid (M. aquaticum) heeft dan ook een hogere 

groeisnelheid op substraten met een hogere beschikbaarheid van nutriënten. De groei (RGR) neemt 

geleidelijk toe bij een geleidelijke toename van de nutriëntengehaltes: van ~0,02 g g-1d-1 naar ~0,06 g 

g-1d-1 met toenemend nutriëntengehalte. Substraattypes waarbij deze groeisnelheden werden 

vastgesteld staan in Tabel 5 genoemd. 

Dat de groeisnelheid toeneemt bij een verhoging van het nutriëntengehalte in het substraat is niet 

verrassend. Echter, het verloop is wel van belang: de groei neemt geleidelijk toe, er is dus geen 

drempelwaarde aan te wijzen waaronder de groei van parelvederkruid sterk gereduceerd wordt. (Bij 
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grote waternavel is dit wel het geval: er vindt een verdubbeling van de groeisnelheid plaats bij een 

gehalte hoger dan 0.5 mg P2O5-P per 100 gram bodem). 

Tabel 5 Substraattypes waarbij de groeisnelheid is getoetst 

Substraattype NH4-N 
(mgkg-1 bodem) 

NO3-N 
(mgkg-1 bodem) 

P2O5-P 
(mg 100 g -1 bodem) 

1 0 - 2 4 - 6 0,2 - 0,5 

2 2,5 - 3,5 15 - 25 2 - 5 

3 3,5 - 4,0 30 - 40 10 - 15 

4 3,5 - 4,5 65 - 75 18 - 20 

5 3,5 - 4,5 85 - 105 30 - 35 
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2.1.4 Vergelijking eigenschappen 

parelvederkruid, waterteunisbloem en grote waternavel 

Tabel 6 Vergelijking eigenschappen parelvederkruid, waterteunisbloem en grote waternavel 

Eigenschap Parelvederkruid Waterteunisbloem Grote waternavel 

Voornaamste bron van 
nutriënten 

Waterkolom Sediment Sediment 

Drempelwaarde 
nutriëntengehalte van 
slib voor groei 

N.v.t. Geleidelijke toe- en 
afname groei, geen 
drempelwaarde 

 2 mgNH4-N/kg 

bodem 

 6 mgNO3-N/kg 

bodem 

 0.5 mg P2O5-P/100 

g bodem 

Drempelwaarde 
nutriëntengehalte van 
waterkolom voor groei 

1.80 mg N per L  Onbekend Onbekend 

Effect droogval van 
minimaal 3 maanden 

Geen effect op wortels 
in het sediment, 
afname volledig door 
reductie overige 
organen.  

Sterke investering in 
wortels en rizomen ten 
koste van stengels en 
blad 

Aandeel wortels en 
groeipunten blijft 
gelijk, het aandeel blad 
neemt toe ten koste 
van het aandeel 
stengels 

Optimale temperatuur 
range 

27-37oC 25-35oC 25-35oC 

Bestand tegen 
stroming (tot 1 m/s) 

Ja Ja, maar niet tegen 
golfslag. Sterke 
voorkeur voor 
stilstaand water 

Ja 

Maximale 
groeisnelheid 
(g g-1 droge stof d-1) 

0.06 0.06 0.132 

Maximale 
fotosynthesesnelheid 
(µmol CO2 g

-1droge 
stof h-1)  

400 2200 3500 

Overwintering Verzonken plant Verzonken plant Voornamelijk als 
wortelmassa in oever 

2.2 Introductiehistoriek 

2.2.1 Grote waternavel 

Grote waternavel komt van nature in Zuid- en Midden-Amerika voor. De soort is verspreid naar Europa 

en Noord-Amerika. Grote waternavel komt in meerdere Europese landen voor en wordt daar ook als 

exoot gezien: België, Nederland, Frankrijk, Portugal, Italië, Duitsland en Spanje. In Europa wordt soms 

beweerd dat de soort van oorsprong ook in het midden en het zuiden van Italië voorkomt, maar het is 

zeer waarschijnlijk dat de soort ook daar ooit is geïntroduceerd.  
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De grote waternavel werd sinds de jaren ‟70 tot in de jaren ‟90 in tuin- en vijvercentra in Nederland en 

Vlaanderen verkocht. In Nederland is de soort voor het eerst in 1994 waargenomen in een watergang in 

Utrecht. Zeer waarschijnlijk is de plant (of delen er van) in die watergang gedumpt door een 

onzorgvuldige vijvereigenaar. Omdat deze watergang middels kanalen met de waterwegen van de 

Kromme Rijn en de kanalen in de polders rond De Bilt verbonden is, kon de soort zich binnen een jaar 

sterk uitbreiden. Al in 1995 bezette de grote waternavel de oevers van deze watergangen en werden al 

grote aantallen drijvende bladeren aangetroffen die middels rizomen met elkaar verbonden waren en 

net onder het wateroppervlak dreven. Omdat de watergangen op dat moment al geheel overgroeid 

waren, was beheersing al noodzakelijk. Naar schatting bedekte de plant een oppervlakte van enkele 

vierkante kilometers, over een lengte van 3 km. De snelle verspreiding van de grote waternavel 

gedurende de jaren negentig in Nederland is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door het lozen van 

afvalmateriaal uit omliggende tuincentra. In de periode tussen 1996 en 1998 was de soort in staat om 

zich vanuit de Essche Stroom naar Beneden Dommel, het afwateringskanaal Den Bosch-Drongelen en 

de stadskanalen van Den Bosch en Dieze te verspreiden. Als voornaamste reden voor deze snelle 

verspreiding wordt het toegepaste beheer genoemd. In plaats van een totale verwijdering van de op de 

oevers groeiende vegetatie werd alleen de top van de vegetatie verwijderd. Hierdoor bleef de basis van 

de vegetatie achter en kon deze doorgaan met groeien. In 2008 kwam grote waternavel in ruim 500 

kilometerhokken in Nederland voor (Figuur 11), met het zwaartepunt in de provincies Utrecht, Noord-

Brabant en Zuid-Holland (bron: Floron). 

Figuur 11 Aantal kilometer hokken in Nederland waarin grote waternavel voorkomt. Bron: Floron, 

CBS/CLO/dec09/1540 
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In Vlaanderen werd grote waternavel eveneens in de jaren negentig voor het eerst waargenomen. 

Momenteel komt grote waternavel in alle Vlaamse provincies voor. In Antwerpen is de soort voor de 

eerste keer waargenomen in 2000 en wordt sinds 2002 actief bestreden door de provincie. In 2005 

kwam de grote waternavel in 54 waterlopen voor, waarvan er nog slechts 3 bevaarbaar waren, en in 65 

stilstaande wateren. In totaal besloeg het probleem in 2005 veertig van de zeventig gemeenten in de 

provincie Antwerpen (pers. comm. Bianca Veraart). In 2007 was het aantal besmette waterlopen in 

Antwerpen opgelopen tot ongeveer 100 (www.vmm.be). In de provincie Oost-Vlaanderen werd er in 

2007 op 94 plekken in de provincie melding gemaakt van de aanwezigheid van grote waternavel 

(www.gis-oost.be/exoten). In West-Vlaanderen en Limburg werden in datzelfde jaar 15 plekken met 

grote waternavel aangetroffen en in Vlaams-Brabant werd op 1 plek grote waternavel waargenomen 

(www.vmm.be). 

file://BENASDM002V/LNE_ANB_CD/ANB/BEL_Fauna_Flora/soorten/Exoten/Interreg%20invasieve%20exoten/06%20wg%20Communicatie/Eindrapp%20GWN/www.vmm.be
file://BENASDM002V/LNE_ANB_CD/ANB/BEL_Fauna_Flora/soorten/Exoten/Interreg%20invasieve%20exoten/06%20wg%20Communicatie/Eindrapp%20GWN/www.gis-oost.be/exoten
file://BENASDM002V/LNE_ANB_CD/ANB/BEL_Fauna_Flora/soorten/Exoten/Interreg%20invasieve%20exoten/06%20wg%20Communicatie/Eindrapp%20GWN/www.vmm.be
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2.2.2 Waterteunisbloem 

Oorspronkelijk komt waterteunisbloem uit Noord- en Zuid-Amerika. Tegenwoordig komt de soort als 

neofiet in Europa voor. De soort is aan het begin van de 19e eeuw in Frankrijk in het gebied rond 

Montpellier geïntroduceerd en heeft zich van daaruit verder verspreid en komt nu met name in het 

westen van Frankrijk voor. Later werd de soort ook in België en Nederland aangetroffen. In Italië, 

Spanje, Portugal en Groot-Brittannië is de soort ook waargenomen. Ook in Zwitserland is de soort 

recent gerapporteerd waar waterteunisbloem zeldzame inheemse soorten verdringt en in Duitsland is 

waterteunisbloem in 2009 voor het eerst waargenomen.  

De soort is in buitenwateren in Nederland en Groot-Brittannië terecht gekomen door het weggooien van 

overtollige aquarium- of vijverplanten of bewust aangeplant. 

In Nederland en België is de soort in meerdere gebieden aangetroffen. Figuur 12 geeft een overzicht 

van waarnemingen van waterteunisbloem in Nederland, zoals door Floron (t.e.m. november 2007) en 

door waarneming.nl (t.e.m. juni 2011) geregistreerd. 

Figuur 12 Waarnemingen van waterteunisbloem in Nederland. Aangepast van www.floron.nl en 

www.waarneming.nl, dd. juni 2011. 

 

Figuur 13 geeft een overzicht van de waarnemingen in Vlaanderen, zoals door waarneming.be (t.e.m. 

juni 2011) is geregistreerd. Beide figuren geven de waarnemingen in kilometerhokken van 5x5 km2 

weer. 

http://www.floron.nl/
http://www.waarneming.nl/
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Figuur 13 Waarnemingen van waterteunisbloem in Vlaanderen. Bron: www.waarnemingen.be, d.d. juni 

2011. 

 

In de gebieden van de partners die deelnemen is waterteunisbloem op verschillende plekken 

aangetroffen. 

2.2.3 Parelvederkruid 

Parelvederkruid komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en groeit van nature in Argentinië, Chili, Peru en 

het zuiden van Brazilië. Daar groeit de plant het liefst in warme gebieden, niet in de hete tropische 

regio‟s. Over het algemeen komt de soort voor in gebieden met een warme tot zeer warme, natte 

zomer en een koele tot warme winter. Inmiddels is parelvederkruid geïntroduceerd in Zuidoost-Azië, 

Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Afrika, Noord-Amerika en Europa. In Zuid-Afrika komt de soort in 

alle grote voorname rivieren voor en vormt een direct gevaar voor de watervoorziening. In Indonesië en 

Cambodja vormt de soort een probleem in de rijstteelt. 

In Europa komt parelvederkruid voor in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Groot-Brittannië en 

de Benelux. De eerste waarneming op het Europese vaste land was in 1880 in de regio rond Bordeaux. 

Daar werd het invasieve karakter van de soort opgemerkt in 1913. In Groot-Brittannië werd de soort 

waargenomen in 1960.  

In Nederland en België is de soort in meerdere gebieden aangetroffen. Figuur 14 geeft een overzicht 

van waarnemingen van parelvederkruid in Nederland, zoals door www.waarneming.nl (t.e.m. juni 2011) 

is geregistreerd. 
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Figuur 14 Waarnemingen van parelvederkruid in Nederland. Bron: www.waarneming.nl, d.d. juni 2011 

 

Figuur 15 geeft een overzicht van de waarnemingen in Vlaanderen, zoals door waarneming.be (t.e.m. 

juni 2011) is geregistreerd. Beide figuren geven de waarnemingen in kilometerhokken van 5x5 km2 

weer.  

In de gebieden van de partners die deelnemen is parelvederkruid op verschillende plekken 

aangetroffen. 

http://www.waarneming.nl/
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Figuur 15 Waarnemingen van parelvederkruid in Vlaanderen. Bron: www.waarnemingen.be, dd. juni 

2011. 

 

2.3 Impact 

De belangrijkste problemen die door grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid 

veroorzaakt worden zijn wateroverlast en schade aan inheemse soorten.  

Het zijn alle drie zeer snel groeiende, woekerende planten die hele sloten kunnen dichtgroeien. Met 

name in de zomerperiode kunnen grote drijvende matten gevormd worden die gemalen verstoppen en 

daarmee de doorstroming belemmeren. Het gevolg is dat bij hevige regenval water niet afgevoerd kan 

worden en wateroverlast kan ontstaan.  

De grote hoeveelheden zorgen niet alleen voor wateroverlast, maar veroorzaken ook problemen voor de 

inheemse flora en fauna.  

De grote drijvende matten van met name grote waternavel en waterteunisbloem die zeer snel in met 

name stilstaand en langzaam stromend water kunnen ontstaan vormen de grootste bedreiging. De dikte 

van deze matten kan wel enkele decimeters zijn, waardoor aanwezige waterplanten geen licht meer 

krijgen en afsterven. Het gevolg is zuurstofloosheid van het water waardoor vissen en invertebraten 

zuurstofgebrek kunnen krijgen en geen mogelijkheid tot overleven meer hebben. De matten zorgen er 

ook voor dat grote waternavel veel van de oorspronkelijke waterplanten kan wegconcurreren en 

bijzondere oeverplanten overwoekeren. Tevens verandert de vegetatiestructuur in het water bij zeer 

hoge dichtheden waardoor watervogels en waterdieren negatief beïnvloed kunnen worden. 

De waterschappen en provincies die belast zijn met het beheer van de watergangen zijn jaarlijks zeer 

veel tijd en geld kwijt aan het verwijderen van deze soort. Na verwijdering moet bovendien al het 

plantmateriaal afgevoerd worden, wat eveneens veel inspanning kost. Zowel de verwijdering als afvoer 

zijn duur en overschrijden ruimschoots de reguliere kosten voor het beheer. Zo werd in het 

beheergebied van waterschap Aa en Maas in het jaar 2009 577 ton grote waternavel verwijderd, en bij 

waterschap De Dommel werd in de periode 2007-2009 gemiddeld 700 ton grote waternavel per jaar uit 

het beheersgebied verwijderd. De Vlaamse provincie Oost-Vlaanderen schoonde in 2009 een oppervlak 

van 47126 m2 en ruim 13600 m oever van grote waternavel. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. De 

kosten per waterbeheerder lopen naar schatting jaarlijks in de vele tonnen bovenop het reguliere 

beheer. 

file://BENASDM002V/LNE_ANB_CD/ANB/BEL_Fauna_Flora/soorten/Exoten/Interreg%20invasieve%20exoten/06%20wg%20Communicatie/Eindrapp%20GWN/www.waarnemingen.be
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2.4 Bibliografie 

Zie 10 Referenties (Bibliografie hoofdstuk 2). 
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3 Wetgeving in Vlaanderen en Nederland 

In Nederland geldt een wettelijk verbod voor handel en bezit van grote waternavel. Daarnaast is er een 

convenant voor de overige waterplanten. 

In Vlaanderen is er nog geen specifieke wetgeving die de handel en het bezit van grote waternavel (en 

andere exoten) regelt. Op federaal niveau is een Koninklijk Besluit in voorbereiding waar een 

handelsverbod in voorzien is. Op Vlaams niveau wordt in uitvoering van het soortenbesluit een 

ministerieel besluit voorbereid waarin een verbod ingesteld wordt op het verhandelen, het ruilen en het 

te koop of in ruil aanbieden van specimens van grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), 

parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum), waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) en postelein-

waterlepeltje (Ludwigia peploides). 

De waterbeheerders in Vlaanderen en Nederland zijn van oordeel dat een generaal verbod op de invoer 

en handel van exotische waterplanten wenselijk is. En er moet meer draagvlak worden gecreëerd voor 

het gebruik van lokale alternatieven.  

De waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterlopen en bijgevolg ook voor 

de bestrijding van exoten in de waterlopen. Zeer belangrijk is dat alle waterbeheerders de nodige 

inspanningen doen in hun werkingsgebied. Wanneer één waterbeheerder onvoldoende inspanningen 

doet kan dit de resultaten van andere waterbeheerders te niet doen. Een goede afstemming van de 

verschillende bestrijdingsacties is cruciaal om tot een gebiedsdekkende bestrijding te komen. 



 

42 Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten www.invexo.eu 

 

4 Ecologie van de soort in Vlaanderen en Nederland 

Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de ecologie van grote waternavel, waterteunisbloem en 

parelvederkruid. Deze informatie is in feite een samenvatting van alle informatie over ecologie en 

voorkomen van deze soorten uit hoofdstukken 2 en 6. 

4.1 Grote waternavel 

De levenscyclus van grote waternavel staat uitgebreid beschreven in paragraaf 2.1.1. De levenscyclus 

wijkt in de Benelux feitelijk niet af van de levenscyclus in gebieden in Zuid-Amerika zoals Argentinië. De 

grote waternavel is wel in staat gebleken de vorstperiodes in de winter in Vlaanderen en Nederland te 

overleven. De vermeerdering vindt in Vlaanderen en Nederland volledig vegetatief plaats: er zijn nog 

geen levensvatbare zaden gevonden (2.1.1.3 Vermeerdering). In andere regio‟s van de wereld zijn wel 

zaden aangetroffen. Wegdrijvende fragmenten vormen de grootste bron van verspreiding (2.1.1.4 

Verspreiding). In Nederland en Vlaanderen komt de soort inmiddels op een groot aantal plekken voor. 

De verspreiding van de grote waternavel binnen Nederland (Figuur 11) en Vlaanderen heeft meerdere 

oorzaken, die in paragraaf 2.2.1 worden toegelicht. 

Omdat de groeisnelheid van grote waternavel sterk afhangt van de watertemperatuur en de 

lichtintensiteit, zal de groei (2.1.1.4 Verspreiding) in gebieden dichter bij de evenaar sneller 

plaatsvinden dan in Vlaanderen en Nederland. Naast temperatuur en lichthoeveelheid bepaalt de 

hoeveelheid nutriënten ook in sterke mate de groeisnelheid van grote waternavel.  

In het gebied van herkomst zijn meerdere keversoorten aangetroffen die zich voeden met de grote 

waternavel. Voor een aantal is onderzocht of deze als biologische bestrijder ingezet zou kunnen worden 

in Europa (6.1.2.5 Biologische bestrijding). Er is echter op korte termijn geen zicht op toepassing. 

4.2 Waterteunisbloem 

De levenscyclus van waterteunisbloem in Nederland en Vlaanderen staat uitgebreid beschreven in 

paragraaf 2.1.2.2 Levenscyclus. Het grootste verschil met de levenscyclus van de soort in warmere 

gebieden is de vorming van zaad. Levensvatbare zaden worden in de Benelux niet gevormd, waardoor 

de vermeerdering dan ook vegetatief plaatsvindt (2.1.2.3 Vermeerdering).  

De groeisnelheid van waterteunisbloem in Vlaanderen en Nederland is, net als in overige delen van de 

wereld, sterk afhankelijk van de temperatuur, nutriënten en lichtintensiteit. Hoe hoger deze factoren, 

hoe beter de groei (2.1.2.5 Groeisnelheid).  

Door fragmentatie heeft de soort zich na de eerste introductie kunnen verspreiden over grote delen van 

Nederland (Figuur 12) en Vlaanderen (Figuur 13). 

In Amerika is gekeken naar natuurlijke vijanden en hun eventuele inzet als biologische bestrijder van 

waterteunisbloem. Helaas is tot nu toe geen natuurlijke vijand gevonden die als biologische bestrijder in 

Vlaanderen of Nederland ingezet kan worden (6.1.3.4 Biologische bestrijding). 

4.3 Parelvederkruid 

De levenscyclus van parelvederkruid staat beschreven in 2.1.3.2. 
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Van nature komt de soort voor in gebieden met een warme tot zeer warme, natte zomer en een koele 

tot warme winter (2.2.3). Onder deze omstandigheden vertoont de soort ook de grootste groeisnelheid. 

Momenteel komt de soort op meerdere plaatsen in Vlaanderen (Figuur 15) en Nederland (Figuur 14) 

voor. 

De watertemperatuur beïnvloedt direct de groeisnelheid. De groei kan sterk gelimiteerd worden door 

een gebrek aan licht. Parelvederkruid kan zijn benodigde voeding uit zowel waterkolom als substraat 

halen (2.1.3.4 Groeisnelheid).  

In de zomer ontstaan dichte, drijvende matten. In de herfst neemt de daglengte en temperatuur af, 

waardoor ook de groeisnelheid van de matten afneemt en uiteindelijk bijna stil komt te staan. Op dit 

moment breken kleine fragmenten van de matten af. Deze fragmenten zijn levensvatbaar en zorgen 

voor de vermeerdering en verspreiding van de soort. Die fragmentatie in de herfst wordt gezien als de 

meest belangrijke oorzaak van de vegetatieve verspreiding (2.1.3.3 Vermeerdering en verspreiding).  

Er is in meerdere gebieden keken naar natuurlijke vijanden die als biologische bestrijder ingezet zouden 

kunnen worden (6.1.4.3). 

Er zijn daarbij een aantal kevers geïdentificeerd. Voor al deze kevers geldt dat er een aantal stappen 

gevolgd moet worden voor ze in aanmerking kunnen komen als biologische bestrijder in Nederland en 

België (Europa). Er moet o.a.: 

 eerst geanalyseerd worden op welke inheemse planten de kever zich kan voeden, wat de 

effectiviteit van de kever is onder de lokale omstandigheden, of het mogelijk is de kever te 

kweken op grote schaal 

 en er moet een toelatingsprocedure doorlopen worden. 

Dit proces kan vele tientallen jaren in beslag nemen. 

Naast deze insecten, is er ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om schimmels in te zetten als 

biologische bestrijders. Door gebrek aan specificiteit en de isolatie en zoöspore productie van de 

geselecteerde schimmels is toepassing als bestrijder waarschijnlijk niet haalbaar. 
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5 Verspreiding van invasieve waterplanten 
in Vlaanderen en Nederland 

(monitoring/verspreidingskaarten) 

5.1 Uitwerking methodiek monitoring  

Om een goed overzicht te krijgen van de hoeveelheid exoten in watersystemen is een goede data-

opslag noodzakelijk.  

Tijdens het uitwerken van het projectvoorstel bleek al snel dat alle waterbeheerders elk een eigen 

werkwijze hanteren inzake databeheer en het opvolgen van de besmettingshaarden (zie Tabel 7). Deze 

werkwijze varieert van het invoeren van puntwaarnemingen, lijntrajecten tot zones. Uiteraard zorgt dit 

ervoor dat het moeilijk is gegevens uit te wisselen, op grotere schaal een overzicht te krijgen van de 

besmetting en ook het vaststellen van trends wordt zo bemoeilijkt. 

Tabel 7 Overzicht methodiek databeheer bij verschillende partners bij aanvang van het project. 

VMM  besmettingsgraad van 1 tot 5 (gaande van kleine 

groeihaarden ver uit elkaar, vleksgewijze groeihaarden 

op regelmatige afstand binnen gezichtsveld, … tot 

volledige bedekking) 

Brabantse Delta  losse waarnemingen 

 lijnwaarnemingen (meer dan 10 haarden/100 m) 

Provincie Oost-Vlaanderen  begin- en eindpunt visualiseren 

 voor aanpak, tijdens uitvoering en situatie na 3 jaar 

nazorg 

Provincie Antwerpen  zones van besmetting zonder opdeling in ernst van de 

besmetting 

 

Tijdens de verschillende workshops werd een visie met betrekking tot monitoring opgesteld aan de hand 

van volgende vragen: 

 waarom willen we aan monitoring doen? 

 wat willen we uit de gegevens kunnen halen? 

Doelstellingen 

Hieruit kwamen volgende doelstellingen voor het te ontwikkelen monitoringsysteem: 

 vlotte uitwisseling van gegevens tussen verschillende waterbeheerders; 

 snelle samenvoeging van gegevens van de verschillende waterbeheerders; 

 rapporteren aan beleid (stand van zaken, evolutie over de jaren inzake aantal km waterloop 

besmetting en ernst van de besmetting); 

 beoordelen effectiviteit van bestrijding; 

 onderbouwen van communicatie. 

Een ander aandachtspunt dat vooral beleidsmatig belangrijk is, is het kosten-batenverhaal. Het te 

ontwikkelen data-opslagsysteem zou ook hier een antwoord op moeten kunnen geven. 

Een eerste belangrijk onderscheid dat gemaakt werd, is het verschil tussen waterlopen en stilstaande 

systemen. Voor waterlopen willen we de evolutie doorheen de jaren opvolgen. We moeten hier de 

lengte van de besmetting opvolgen en de ernst van de besmetting. Voor stilstaande systemen is het 
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verzamelen van verspreidingsgegevens wel zinvol, maar hier zal getracht worden om aan te sluiten op 

andere al bestaande systemen zoals waarnemingen.be en waarneming.nl.  

5.1.1 Opmaken van data-opslagsysteem 

Ten minste elk jaar zouden jaarlijks in de herfst (oktober) de trajecten met exoten moeten beoordeeld 

worden aan de hand van de besmettingsgraad. Dat dient te gebeuren vooraleer een bestrijdingsactie 

wordt uitgevoerd om ongeveer de slechtste toestand te kennen. Bovendien moet de beoordeling 

gebeuren vooraleer de planten beginnen af te breken door de koude, ook in het geval geen bestrijding 

wordt uitgevoerd. Omwille van GIS-technische redenen werd gekozen om met vaste deeltrajecten te 

werken. Die trajectlengtes worden gebaseerd op de bestaande digitale waterlopenkaarten. 

Deeltrajecten worden zodanig gekozen dat ze ongeveer 200 m lengte hebben. Indien mogelijk wordt 

gekozen voor een logische opsplitsing (bijvoorbeeld tussen 2 stuwen, wegen, …) en dan kunnen ze 

langer dan 200 m zijn.  

Voor de besmettingsgraad werd gekozen om onderstaande indeling te gebruiken. 

Tabel 8 Indeling Besmettingsgraden. De ernst van de besmetting is per lengte-eenheid van 100 m. 

Besmettingsgraad  

0 geen exoten meer terug te vinden 

1 enkele kleinere groeipunten langs de kanten 

(<3 per 100m) 

2 meer groeipunten langs de kanten 

(vanaf 3 tot en met 10 groeipunten per 100 m) 

3 meer dan 10 groeipunten of meer per 100 m 

en/of ook begroeiing in de bodem van de waterloop 

 

Uiteraard moeten ook de soorten genoteerd worden, de datum van inventarisatie en of de besmetting 

langs linkeroever/ rechteroever/beide oevers aanwezig.  

Een handleiding werd opgemaakt (9.2 Bijlage – Monitoring exoten - Methodiek GIS analyse - 

Berekenen besmettingsgraad) met zowel richtlijnen voor de terreininventarisatie, als voor het 

aanmaken van de databank. Deze handleiding kan ter beschikking gesteld worden aan andere 

waterbeheerders buiten Invexo zodat er zowel op Vlaams als op Nederlands vlak een uniforme 

werkwijze wordt gehanteerd. 

Om ook inzicht te krijgen in het kosten-batenverhaal, zouden ook andere gegevens consequent 

verzameld moeten worden: 

 deeltraject van de bestrijding; 

 soort(en); 

 besmettingsgraad (zie hierboven); 

 datum bestrijding (begin- en einddatum indien over meerdere dagen); 

 techniek bestrijding (machinaal, manueel, branden, hydroventuri, grootscheepse ruiming 

(baggeren), peilverlaging, afvoer ja/nee, nog andere?); 

 kostprijs - keuze uit: 

 bij manueel: aantal manuren/lengte-eenheid); 

o bij machinaal werk: kostprijs aannemer/lengte-eenheid; 

o aantal ton afgevoerd materiaal/lengte-eenheid; 

 periode van overeenkomst vermelden. 

Ook de karakteristieken van de waterloop kunnen in het databanksysteem best ingebracht worden: 

 breedte waterloop; 

 diepte waterloop; 
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 type waterloop (in Vlaanderen zijn deze „kleine beek‟, „grote beek‟, „kleine beek Kempen‟, … 

af te leiden uit GIS-bestanden); 

 ecologisch belangrijke waterloop (NVO = Natuurvriendelijke Oever, EVZ = ecologische 

verbindingszone, waterloop binnen kwetsbaar gebied zoals NATURA 2000, Vlaams Ecologisch 

Netwerk, ….); 

 bereikbaarheid voor groot materieel, voor hydroventuri; 

 schanskorven. 

5.2 Verspreidingskaarten van invasieve waterplanten in 
Vlaanderen en Nederland 

Voor Vlaanderen hebben de VMM, provincie Oost-Vlaanderen en provincie Antwerpen deze richtlijnen 

inmiddels toegepast en konden volgende verspreidingskaarten (stand van zaken najaar 2011) worden 

opgemaakt. Vermits bovenstaande methode nog niet toegepast werd bij aanvang van het project, kan 

op dit moment de evolutie niet visueel in kaart gebracht worden. We weten echter wel welke 

waterlopen bij aanvang van het project al besmet waren want deze zijn allemaal mee opgedeeld in 

deeltrajecten. Een aantal van die waterlopen hebben op dit moment al besmettingsgraad 0. 



 

Figuur 16 Besmettingsgraad grote waternavel in 2011 op waterlopen in de provincie Oost-Vlaanderen. 
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Figuur 17 Besmettingsgraad grote waternavel in 2011 in de provincie Antwerpen, met uitzondering van Antitankkanaal, Kleine Nete en Wamp waar het 

waterteunisbloem en/of parelvederkruid betreft. 
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In Nederland heeft Waterschap Aa en Maas deze methode toegepast.  

Figuur 18 Besmettingsgraad 2011 (Grote waternavel) op waterlopen in het waterschap Aa en Maas. 
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Waterschap Brabantse Delta heeft de methode deels toegepast. Zij hebben een onderscheid gemaakt tussen meer of minder dan 10 groeihaarden per 100 m. 

Figuur 19 Besmettingsgraad 2011 (grote waternavel) op waterlopen in het waterschap Brabantse Delta 
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Waterschap De Dommel heeft wel dezelfde code toegepast, maar deze zijn niet toegekend aan lijntrajecten. 

Figuur 20 Besmettingsgraad 2011 (grote waternavel) op waterlopen in het waterschap Dommel 

 



 

5.3 Conclusies Vlaanderen 

Om meer kwantitatief de toestand uit te drukken, kunnen we onderstaande tabel gebruiken. 

Eerst wordt het totaal aantal waterlopen weergegeven per projectpartner. Daaronder wordt het aantal km 

deeltrajecten berekend die bij de start van het project een besmetting hadden. Daarna wordt het aantal 

km per besmettingsgraad weergegeven zoals het in 2011 is. Nadien worden deze besmettingsgraden 

uitgedrukt als een percentage van het aantal waterlopen dat bij de start van het project een besmetting 

had. 

Tabel 9 Besmettingsgraad van Vlaamse waterlopen 2009-2011. 

 Vlaamse 

Milieumaatschappij 

Provincie 

Oost-Vlaanderen 

Provincie 

Antwerpen 

Totaal 

Waterlopen in beheer 448,6 km 3775,2 km 2779,7 km  

Besmetting bij start 

2009 
146,1 km 100 % 117,7 km 100 % 69,5 km 100 % 333,4 km 100 % 

2011 

Besmettingsgraad 0 
95,9 km 65,6 % 76,8 km 65,3 % 50,5 km 72,7 % 223,2 km 67,0 % 

2011 

Besmettingsgraad 1 
39,8 km 27,3 %  30,9 km 26,2% 4,1 km 5,9 % 74,9 km 22,5 % 

2011 

Besmettingsgraad 2 
10,2 km 7,0 % 5,4 km 4,6 % 6,9 km 9.9 % 22,5 km 6,7 % 

2011 

Besmettingsgraad 3 
0,2 km 0,1 % 4,6 km 3,9 % 8,0 km 11,5 % 12,8 km 3,8 % 

 

* VMM: cijfers voor grote waternavel, waterteunisbloem, parelvederkruid voor waterlopen 1ste categorie. 

** Provincie Oost-Vlaanderen: cijfers enkel voor grote waternavel, samentelling van waterlopen 2de en 3de categorie, 

ook al worden ze soms beheerd door polders of wateringen of in geval van 3de categorie waterlopen door de 

gemeentebesturen. 

*** Provincie Antwerpen: cijfers voor grote waternavel, waterteunisbloem (parelvederkruid is niet van toepassing), 

samentelling van waterlopen 2de en 3de categorie, ook al worden ze soms beheerd door polders of wateringen of 

in geval van 3de categorie waterlopen door de gemeentebesturen. 

We kunnen besluiten dat tijdens Invexo bereikt werd dat bijna 67% van de waterlopen die besmet 

waren, inmiddels volledig onder controle zijn. Daarbovenop is nog eens bijna 23% zeer goed onder 

controle (besmettingsgraad 1). Er rest dus nog een 10% (34 km) waar bijkomend grotere inspanningen 

nodig zijn. 

5.4 Conclusies Nederland 

Enkel Waterschap Aa en Maas heeft de methodiek volledig toegepast. Hieruit kan onderstaande tabel 

gegenereerd worden: 
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Tabel 10 Besmettingsgraad in het Waterschap Aa en Maas in 2011. 

 Waterschap Aa en Maas 

Waterlopen in beheer 2857,5 

Geïnventariseerde 

waterlopen 
1034,0 100 % 

2011 

Besmettingsgraad 0 
940,9 91 % 

2011 

Besmettingsgraad 1 
78,9 7,6 % 

2011 

Besmettingsgraad 2 
14,2 1,4 % 

2011 

Besmettingsgraad 3 
0 0 % 

 

Bij waterschap Aa en Maas waren in 2011 91% van de geïnventariseerde waterlopen exotenvrij en bijna 

8% was goed onder controle. 

5.5 Conclusies 

De werkwijze zoals voorgesteld in hoofdstuk 5.1 Uitwerking methodiek monitoring lijkt goed toepasbaar 

te zijn om de evolutie inzake besmetting op te volgen. Het advies is dan ook om deze werkwijze voor te 

stellen bij de andere waterbeheerders, die niet betrokken waren binnen het Invexo-project. 

Zie handleiding in Bijlage 9.2 met zowel richtlijnen voor de terreininventarisatie, als voor het aanmaken 

van de databank. 
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6 Beheer in Vlaanderen en Nederland 

In dit hoofdstuk staat het beheer van grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid centraal. 

In de eerste paragraaf wordt een overzicht gegeven van de kennis en ervaring van de beheerders en de 

(on)mogelijkheden om grote waternavel (6.1.2), waterteunisbloem (6.1.3) en parelvederkruid (6.1.4) te 

beheersen, voor zover die bij aanvang van het Invexo-project bekend waren.  

In 6.2 Getoetste methoden binnen Invexo worden vervolgens de beheersactiviteiten binnen het Invexo-

project beschreven. Verschillende partners hebben activiteiten in het veld of kas uitgevoerd om 

bestrijdingsmethoden te beproeven. Deze activiteiten zijn per plantensoort per categorie beschreven.  

Vervolgens sluiten we dit hoofdstuk af met de beschrijving van bestrijdingsprotocollen waarin alle 

ontwikkelde en verzamelde kennis over de beheersing en bestrijding van deze soorten samen komt 

(Protocol). 

6.1 Informatie over beheermogelijkheden bekend bij start Invexo 

In deze paragraaf wordt een inventarisatie gepresenteerd van de kennis en ervaring over de beheersing 

van invasieve exotische waterplanten van de beheerders van de deelnemende partners (6.1.1) 

Daarnaast wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de mogelijkheden om grote waternavel 

(6.1.2), waterteunisbloem (6.1.3) en parelvederkruid (6.1.4) te beheersen voor zover die mogelijkheden 

bij aanvang van het Invexo-project bekend waren. In deze paragraaf worden tevens die methoden 

beschreven waarvan bekend is dat ze niet voldoende effect hebben. Voor binnen Invexo uitgevoerde 

activiteiten en getoetste methoden verwijzen we naar paragraaf 6.2. 

6.1.1 Inventarisatie kennis en ervaring beheerders 

De kennis en ervaring van de deelnemende waterbeheerders ten aanzien van de bestrijding van 

invasieve waterplanten is door WUR-PRI geïnventariseerd. Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan de 

volgende drie soorten: grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem. In de hierna volgende 

paragrafen worden de aanpak, resultaten en conclusies van deze inventarisatie beschreven. 

6.1.1.1 Aanpak enquête 

De contactpersonen van de deelnemende waterbeheerders werden gevraagd naar de persoon/personen 

in hun organisatie die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beheer en bestrijding van de 

invasieve exoten (beheerders). De beheerders werd vervolgens gevraagd deel te nemen aan de enquête 

door het invullen van een vragenlijst (zie bijlage 9.2). 
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Tabel 11 Respondenten van de enquête ‘Kennis en ervaring van beheerders met invasieve 

waterplanten’. 

Code Overheid Contactpersoon Beheerder Specifieke 

verantwoordelijkheid 

VMM VMM Philippe Carchon Frank Kennes Aannemer 

PA Prov Antwerpen Bianca Veraart Eddy van de Cloot, 

Tijl Schelfhout* 
Hydro-ecoloog 

POV Prov. Oost-

Vlaanderen 
Marie-Paule 

De Poorter 
Koen van Roeyen 

** 
Dienst 

Integraal Waterbeleid 

Oost-Vlaanderen 

WSAM a WS Aa en Maas Brenda Arends Vincent Smits District Beneden Aa 

WSAM b WS Aa en Maas Brenda Arends Sjaak Thijsen District Raam 

WSAM c WS Aa en Maas Brenda Arends Gerard de Boer/ 

Noud Cornelissen 
District Hertogswetering 

WSBD a WS 

Brabantse Delta 
Jeffrey Samuels Wout Withagen/ 

Piet Jansen 
Vaarwegen & Keringen 

WSBD b WS 

Brabantse Delta 
Jeffrey Samuels Richard Broers Rayon Zuid 

WSBD c WS 

Brabantse Delta 
Jeffrey Samuels Johan Merkx Rayon Oost 

WSD WS De Dommel Jacco de Hoog Frank Beers Uitvoerder Onderhoud 

Watersystemen 

* In overleg met Bianca Veraart ingevuld. 

** Tevens telefonische toelichting na invullen van enquête. 

6.1.1.2 Resultaten enquête 

De ingevulde enquêtes variëren in mate van detail. Enkele enquêtes sprongen eruit door de uitgebreide 

antwoorden en de aanwezigheid van een duidelijke visie ten aanzien van de bestrijdingsaanpak. Eén 

waterschap heeft kleine modificaties aan de vragenlijst gemaakt, maar de inhoud niet wezenlijk 

veranderd.  

6.1.1.2.1 Problematische invasieve soorten 

6.1.1.2.1.1 Meest voorkomende en problematische soorten 

In Tabel 12 staat welke invasieve waterplanten er volgens de beheerders in hun district voorkomen. 

Grote waternavel wordt in 9 van de 10 enquêtes gerapporteerd als voorkomende invasieve waterplant. 

Deze soort wordt tevens als het meest problematisch gezien door het merendeel van de geïnterviewde 

beheerders. Soms komen er meerdere problematische soorten voor. Naast de grote drie (grote 

waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem) worden volgende soorten als invasieve wateronkruiden 

gemeld: 

 groot kroosvaren; 

 watercrassula; 

 ongelijkbladig vederkruid; 

 verspreidbladige waterpest. 
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Tabel 12 Voorkomen en ernst van invasieve soorten 
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VMMa X X X

PA X X X

POV X X X

WSAM a X X X

WSAM b X X

WSAM c X NM NM

WSBD a NM

WSBD b X X X X

WSBD c X X nvt X X X

WSD X X  

Vet: meest problematische soort 

NM: =niet meer een probleem 

nvt: niet van toepassing 

6.1.1.2.1.2 Reden problematisch karakter invasieve soorten 

Er worden uiteenlopende redenen aangedragen voor het problematische karakter van grote waternavel. 

De soort verspreidt zich gemakkelijk, ook als je ze probeert te verwijderen (3x), woekert, heeft een hoge 

groeisnelheid (3x) en heeft een hogere introductiegraad vanuit tuincentra. Twee respondenten 

beschouwen grote waternavel als minst problematische invasieve waterplant omdat volgens hen 1) de 

soort alleen op water zou drijven en zich niet hecht in de bodem van hun district of 2) doordat er alleen 

grotere vaarwateren in het gebied lagen.  

Het voorkomen van soorten verschilt tussen districten van een waterschap. Dat blijkt ook uit de 

berichtgeving hieromtrent op de internetsites van de betreffende waterschappen. 

Waterteunisbloem en parelvederkruid worden door enkele partijen aangemerkt als lastig te bestrijden 

doordat ze zich vast hechten in het talud en de bodem. 

6.1.1.2.2 Relatie tussen invasieve soorten en de omgeving 

Uiteenlopende omgevingsfactoren worden geassocieerd met het voorkomen van invasieve soorten. Vooral 

ten aanzien van grote waternavel zijn er veel meningen, zij het vaak tegenstrijdige. Grote waternavel is 

volgens twee respondenten beter bestand tegen hoge stroomsnelheden dan de andere soorten en komt 

op grote waterlopen voor. Een andere beheerder geeft aan dat grote waternavel juist niet groeit op de 

grotere vaarwegen in hun gebied, terwijl zij weten dat dit elders wel het geval is. Bij de aangegeven 

relaties met de oever treden ook discrepanties op tussen de antwoorden van de beheerders. Uit de 

antwoorden komt geen duidelijke niche van grote waternavel naar voren. Zie ook Tabel 13. 
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Tabel 13 Verband omgevingsfactoren en voorkomen van invasieve soorten volgens beheerders. 
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Grote waternavel 3 1 1 2* 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Parelvederkruid

1 1 1 2 1

Waterteunisbloem

1 1 1 2 2 1

Grote kroosvaren 1 1

Waternaaldkruid, 

watercrassula 1 1**
*: peilverlaging goed 

voor terugdringen

**: poel  

Een aantal partijen geeft aan dat er geen duidelijk verband is tussen het voorkomen van invasieve 

soorten en specifieke omgevingsfactoren. De introductie van de soort op zich lijkt de belangrijkste factor 

te zijn. Dat zou er op duiden dat hun invasieve karakter vooral te wijten is aan hun flexibiliteit ten 

aanzien van omgevingsfactoren. 

6.1.1.2.3 Introductie en verspreiding in het gebied 

6.1.1.2.3.1 Bronnen en vectoren 

Alle respondenten noemen één of meerdere van de volgende bronnen van introductie van invasieve 

waterplanten: tuincentra, vijvers, dumpen van tuinafval door particulieren, dieren en de tuinbouwsector. 

Ook worden aangrenzende waterloopbeheerders, die een andere aanpak hanteren, aangewezen als 

infectiebron van invasieve waterplanten. 

Verspreiding binnen het gebied gebeurt door machines, dieren, en instromend water met losse 

plantendeeltjes.  

Vier respondenten noemen het risico van verspreiding door fragmentatie tijdens bestrijdings- en 

onderhoudswerkzaamheden. Het belang van het goed schoonhouden van machines ter voorkoming van 

de verspreiding van exoten wordt door drie andere beheerders expliciet vermeld. Acht van de tien 

waterbeheerders noemt handmatig verwijderen als belangrijk onderdeel van de bestrijding ter preventie 

van de verspreiding van invasieve waterplanten. 

6.1.1.2.3.2 Maatregelen ter voorkoming van introductie en verspreiding 

Om introductie van invasieve planten te voorkomen, nemen de deelnemers een of meer van 

onderstaande maatregelen: 

1. communicatie naar betrokken partijen, pers, folders (4x); 

2. regelmatig verkennen van het gebied met de daarop aansluitende ruiming (3x); 

3. het goed schoonhouden van machines (4x); 

4. plaatsen van rooster of drijfbalken bij introductiepunt (1x); 

5. combineren van exoten bestrijding met de rattenbestrijding (1x). 
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Drie partijen beantwoorden de vraag of zij maatregelen namen ter voorkoming van de introductie van 

invasieve soorten met „nee‟ of „n.v.t.‟. Zij hebben ook allebei slechts een vermoeden ten aanzien van de 

introductie van de soorten (tuincentra c.q. particulieren).  

6.1.1.2.3.3 Maatregelen om verspreiding te voorkomen binnen het gebied 

Bijna alle deelnemende partijen namen één of meerdere van onderstaande maatregelen om verspreiding 

binnen hun beheersgebied te voorkomen: 

1. plaatsen van roosters of drijfbalken (2x); 

2. intensieve bestrijding, mogelijk ook handmatig, nazorg tot uitdoving (4x); 

3. verwijderen van toplaag (grote waternavel) (1x); 

4. belang van schone machines communiceren naar werknemers (1x); 

5. niet of niet van toepassing (3x). 

6.1.1.2.4 Verandering in de soorten en de dichtheid gedurende de afgelopen jaren 

De tien waterbeheerders hebben verschillende ervaringen met het gedrag van invasieve soorten door de 

jaren heen. 

De strenge winters van de afgelopen jaren hebben volgens drie partijen bijgedragen aan een betere 

bestrijding van invasieve soorten, in het bijzonder grote waternavel. 

Peilverlaging, handmatige verwijdering en een intensieve bestrijdingsaanpak gaven ook een afname in 

soorten en dichtheden. 

Drie partijen (3 districten van 1 projectpartner) melden dat over het algemeen de hoeveelheid en 

dichtheid van invasieve soorten gelijk is gebleven. 

Daarnaast is er nog één partij die aangeeft dat twee soorten, te weten parelvederkruid en 

waterteunisbloem, gelijk zijn gebleven omdat deze steeds opnieuw via particuliere vijvers worden 

geïntroduceerd. Dezelfde partij bestrijdt grote waternavel wel goed. 

Eén waterbeheerder ziet een afname in dichtheden door goede bestrijding maar gelijktijdig in algemene 

zin een toename in invasieve soorten door klimaatsverandering. 

6.1.1.2.5 Risico’s van invasieve waterplanten 

De risico‟s die invasieve waterplanten met zich meebrengen, zijn volgens de beheerders divers en kunnen 

ruwweg in de volgende categorieën worden ingedeeld:  

1. Hergroei & besmetting (5x) 

Als de frequente handmatige bestrijding te vroeg is stopgezet, treedt hergroei op en zijn de 

inspanningen ten aanzien van de bestrijding dus voor niets geweest. 

Naast besmetting vanuit een waterloop van een andere beheerder, wordt ook verspreiding naar 

een aangrenzend stroomgebied als risico van invasieve waterplanten gezien. 

2. Overheersing en woekeren (6x) 

Het ongebreideld groeien van invasieve waterplanten leidt tot overwoekering en afdekking van 

waterlopen en dat geeft overlast: 

a. ecologische effecten: inheemse planten worden verdrongen, in het water onder de dikke mat 

woekerplant treedt een zuurstoftekort op, met als gevolg vissterfte, verstrikt waterwild en 

stank.  
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b. technische effecten: kunstwerken slibben dicht en zo wordt de waterafvoer bemoeilijkt. 

c. financiële consequenties: hoge kosten door onderhoudswerkzaamheden. 

Een beheerder ervaart het als een gemis dat er binnen zijn waterschap geen duidelijke richtlijnen zijn 

betreffende exotenverspreiding. “Alleen vaststellen dat er exoten aanwezig zijn, is in mijn beleving te 

weinig.” 

6.1.1.2.6 Moment waarop een soort een probleem wordt 

De meningen over wanneer een invasieve soort een probleem vormt, lopen uiteen.  

1. Vanaf de eerste vlek (2x). Twee waterbeheerders geven aan dat elke kleine plant uiteindelijk een 

groot probleem wordt en dus bestreden dient te worden.  

2. Ecologische problemen (2x). Het moment waarop de invasieve soort zodanig woekert dat 

verstikking en verdringing van andere soorten optreedt, is het moment waarop het een probleem 

wordt.  

3. Technische mankementen (2x). Het moment waarop storingen aan pompen optreden, er 

peilfluctuaties, overstromingsgevaar en verstopte duikers optreden door overwoekeren is het 

moment waarop een invasieve soort een probleem wordt.  

4. Financiële, logistieke en bestrijdingsproblemen (5x). Eén waterbeheerder beschouwt de invasieve 

soort als een probleem op het moment dat de verwijderingskosten te hoog worden. Het moment 

waarop de soort niet meer goed te bestrijden is doordat de haard te groot is, vormt de invasieve 

soort een probleem volgens drie beheerders. “Die grens hebben we gelukkig nog niet bereikt!” 

was de visie van 1 beheerder. Bereikbaarheid van percelen om grote waternavel af te voeren kan 

ook een probleem worden (1x). 

5. Niet van toepassing (1x). 

6.1.1.2.7 Bestrijding en beheer van invasieve waterplanten 

6.1.1.2.7.1 Start van de bestrijding in het seizoen 

Voor het starten met monitoren en bestrijden worden verschillende criteria gehanteerd, soms hangt dat 

af van de soort. Vaak begint men in het voorjaar met bestrijden van invasieve soorten. Een ander geeft 

aan te beginnen zodra de eerste invasieve soorten gaan groeien. Eén beheerder geeft aan te beginnen 

als het water bedekt is. Vier partijen hanteren het principe: „zien is verwijderen‟. 

6.1.1.2.7.2 Beheer van de waterplanten in een seizoen 

Aanwezigheid van invasieve soorten wordt bekeken op oude en nieuwe locaties, er wordt bestreden 

(indien nodig handmatig) en men komt terug totdat de planten zijn verdwenen. Het belang van een 

goede nazorg wordt door drie beheerders benadrukt, één beheerder daarvan noemde de nazorg het 

belangrijkste bij bestrijding van invasieve waterplanten. En een partij gaf aan vlak voor de winter, in 

december, een na-controle te doen. Extra informatie over aanwezigheid van invasieve waterplanten 

wordt verkregen door rattenbestrijders te betrekken bij het monitoren van watergangen (1x). 

6.1.1.2.8 Afstemming werkzaamheden met beheerders van aangrenzende 

watergangen 

Op de vraag of zij hun werkzaamheden afstemmen met beheerders van aangrenzende watergangen 

worden de volgende antwoorden gegeven: 
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1. niet van toepassing (3x); 

2. nee (1x); 

3. ja, dat is belangrijk maar lastig in de praktijk doordat er meerdere aannemers bij betrokken zijn 

(2x); 

4. ja, regelmatig (1x); 

5. ja, indien er een probleem is of dreigt te zijn met exotenverspreiding (3x). 

Er wordt dus weinig preventief overlegd, terwijl meerdere partijen elders in de enquête het belang van 

een goede communicatie benadrukken. 

6.1.1.3 Conclusies 

Het moment waarop een invasieve soort als probleem wordt ervaren en men tot bestrijding overgaat, 

verschilt tussen de deelnemende partijen. Voor sommige beheerders is de kleinste plant van een 

invasieve soort reden voor bestrijden, een ander lijkt af te wachten met bestrijden totdat er een flinke 

haard is ontstaan die alles overwoekert. 

Vroeg beginnen in het voorjaar, systematisch de watergangen controleren bij langslopen, oude en nieuwe 

locaties monitoren, handmatig verwijderen, machines schoonhouden, roosters plaatsen, en een goede 

nazorg zijn van groot belang voor een effectieve bestrijding. Gps en geo-informatie worden steeds meer 

gebruikt om de verspreiding in kaart te brengen. 

Communicatie binnen en tussen alle mogelijke partijen waarvan het belangrijk is dat ze op de hoogte zijn 

van hun rol bij het beheren van de invasieve exoten is belangrijk. Een aantal beheerders is zich bewust 

van het belang van communicatie als onderdeel van de bestrijding en zij hebben preventief overleg met 

aangrenzende waterloopbeheerders, communiceren met particulieren, betrekken rattenbestrijders. 

De beheerders geven aan dat het wenselijk is dat de aanpak meer eenduidig wordt tussen de partners en 

dat de communicatie meer aandacht krijgt. 
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6.1.2 Grote waternavel 

6.1.2.1 Ecologische methoden 

Er zijn verschillende ecologische methoden die ingezet kunnen worden, hoewel geen enkele een volledige 

oplossing biedt.  

Schaduw kan een effectieve methode zijn omdat de plant zich niet goed kan vestigen in beschaduwde 

standplaatsen. De schaduw kan het best verkregen worden door de aanplant van bomen aan de zuidzijde 

van de watergang. Dit is in veel gevallen geen praktische oplossing, zeker niet bij grote waterlichamen. 

De stroomsnelheid verhogen kan de groei van grote waternavel ter plekke beperken, maar zorgt 

tegelijkertijd voor een grotere kans op verspreiding stroomafwaarts. Bovendien moet de stroomsnelheid 

verhoogd worden tot een minimum van 1 m/s voor effect gesorteerd kan worden. 

Het verminderen van het aanwezige substraat waarin geworteld kan worden, zeker langs de oevers, 

zou een effectieve methode kunnen zijn. Dit is echter nog niet getoetst en kan behoorlijk veel kosten. 

Bovendien kan deze methode ook nadelige effecten hebben op andere aanwezige vegetatie en fauna.  

6.1.2.2 Mechanische verwijdering  

Machinale verwijdering van grote waternavel is in de jaren negentig veelvuldig ingezet in de bestrijding 

van grote waternavel. Onzorgvuldige inzet van machinale verwijdering wordt echter zowel in de Interreg-

regio als ook in het buitenland (o.a. Groot-Brittannië, Duitsland en Australië) gezien als een van de 

oorzaken van de snelle verspreiding van deze soort na de eerste waarnemingen.  

Voorafgaand aan het Invexo-project heeft ook waterschap Aa en Maas ervaring opgedaan met de 

structurele mechanische verwijdering van grote waternavel tijdens het groeiseizoen. Waterschap Aa en 

Maas heeft hun ervaring met de machinale verwijdering van grote waternavel in de periode 2003-2004 

beschreven. Deze methode betrof het verwijderen van grote hoeveelheden grote waternavel met een 

kraan en trekker uit de waterlopen. In één werkgang werd de grote waternavel opgeladen en naar een 

verzamelpunt gebracht. In deze periode werd elke vier weken in het groeiseizoen grote waternavel op 

deze wijze verwijderd. De methode bleek niet voldoende effectief en er werd het volgende 

geconcludeerd: “de inzet van alleen zware machines zal leiden tot een beheersing van de waternavel 

terwijl een combinatie van machinale inzet met handmatige inzet uitzicht geeft op het bestrijden van de 

waternavel”. Daarnaast “zal de combinatie van werkzaamheden meerjarig moeten worden voortgezet, 

een jaar niet bestrijden betekent onherroepelijk uitbreiding van de besmetting”. 

Naast dit gebrek aan effectiviteit was de methode met zwaar materieel ook bijzonder weinig geliefd bij de 

grondeigenaren in het gebied. Het was met deze methode nodig om regelmatig tijdens het groeiseizoen 

met zware machines door gewassen te rijden. Daarnaast kon met de machines niet elke besmette locatie 

bereikt worden. 

Als gevolg van discussies met de grondeigenaren werd met een van hen de afspraak gemaakt dat de 

eigenaar zelf wekelijks de waternavel handmatig uit de waterlopen zou halen. Dat leidde aan het einde 

van het seizoen tot een volledige verwijdering van de waternavel uit de sloten, met een acceptabele 

urenbesteding. 

Als voordeel van de jaarlijkse machinale verwijdering werden de relatief lage kosten per seizoen 

genoemd.  

Er werd tot slot geconcludeerd dat bij zeer grote hoeveelheden waternavel een combinatie van machinale 

en handmatige verwijdering gedurende meerdere jaren de meest effectieve aanpak zou zijn. 

Aandachtspunt daarbij is dat het waterschap zelf een sterke coördinerende rol zal moeten hebben om de 
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werkzaamheden van aannemer (machinale gedeelte) en sociale werkplaats (handmatige gedeelte) goed 

te kunnen afstemmen. 

Gebaseerd op de ervaring van de Invexo-partners en de ervaringen in het buitenland kan geconcludeerd 

worden dat machinale verwijdering slechts een tijdelijke lokale reductie van massa bewerkstelligt. Dat 

komt omdat de soort tot zeer snelle hergroei in staat is, zelfs vanuit een individueel nodium. Herhaalde 

machinale verwijdering gedurende het groeiseizoen is dan ook noodzakelijk om de massa die elke keer 

aangroeit te verwijderen. Echter, zonder zorgvuldige verwijdering van al het verwijderde materiaal zal 

deze methode de verspreiding en vermeerdering van grote waternavel over een groter oppervlak 

veroorzaken dan de initiële besmetting. Tijdens machinale verwijdering vindt altijd behoorlijk veel 

fragmentatie plaats en handmatige verwijdering van deze fragmenten is cruciaal. 

Het succes van machinale verwijdering hangt bovendien af van het moment waarop en het habitat waarin 

die plaatsvindt. Wanneer dit type bestrijding plaatsvindt voor het einde van augustus, zal er zeker zeer 

snelle hergroei plaatsvinden vanuit fragmenten die wel haast onvermijdelijk achterblijven. Machinale 

verwijdering vanaf 1 september geeft een veel betere bestrijding omdat de hergroei minder sterk is. Alle 

fragmenten die ontstaan, dienen echter wel direct handmatig zeer zorgvuldig verwijderd te worden 

omdat er anders een flinke hergroei in het daaropvolgende voorjaar te verwachten is. Er is momenteel 

geen bewijs dat herhaalde machinale verwijdering tot complete bestrijding van deze soort kan leiden, en 

de methode kan het best alleen gezien worden als jaarlijkse methode om grote hoeveelheden materiaal 

tijdelijk te verwijderen. 

6.1.2.3 Vloeibare stikstof 

In 2005 heeft waterschap Aa en Maas tests uitgevoerd met vloeibare stikstof van min 196oC ter 

bestrijding van grote waternavel (Figuur 21). De locatie betrof een sloot ten westen van de A50 bij 

Herpen waar grote waternavel in datzelfde jaar voor het eerst werd geobserveerd. Naar alle 

waarschijnlijkheid betrof het hier een nieuwe besmetting. De werkzaamheden verliepen als volgt: 

 verwijdering en afvoer van alle planten uit het water; 

 droogleggen van de watergang; 

 handmatig aanbrengen van de vloeibare stikstof op de achtergebleven plantjes en wortels; 

 waterpeil herstellen. 

De stikstof werd toegediend in de eerste week van juni. In juli van hetzelfde jaar werd al hergroei van de 

grote waternavel geobserveerd. De grote waternavel was in staat om zeer snel weer terug te groeien. De 

effectiviteit was erg laag. 

Naast de geringe effectiviteit werden de volgende aandachtspunten bij gebruik van deze methode 

geconstateerd: 

 praktisch lastig uitvoerbaar in geval van steile oevers; 

 veel rookontwikkeling dus de medewerker ziet niet goed wat hij doet (in combinatie met 

bovenstaande); 

 je hebt veel volume nodig voor een klein oppervlak. 
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Figuur 21 Toediening van vloeibare stikstof in sloot ten westen van de A50 bij Herpen, bron: Waterschap 

Aa en Maas 

 

6.1.2.4 Chemische bestrijding 

In Groot-Brittannië is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van herbiciden op grote 

waternavel. Hoewel toepassing van deze middelen in Nederland en Vlaanderen niet plaatsvindt, worden 

in deze paragraaf de beste chemische bestrijdingsmethoden toegelicht.  

Herbiciden die gebruikt zijn, zijn een contactherbicide (2,4-D amine), dat de direct blootgestelde delen 

aantast en een systemisch middel (glyfosaat) dat door de plant getransporteerd wordt. 

Aanvankelijk leken de resultaten met 2,4-D amine positief. In een watergang die geheel overgroeid was 

met grote waternavel over een lengte van 150 m werden twee plots van elk 65 m lengte gemarkeerd. In 

die plots werden zes behandelingen toegepast: twee objecten werden behandeld met 2,4-D amine (4.23 

kg actieve stof /ha in 200 L water), twee met glyfosaat (2.16 kg actieve stof /ha in 200 L 

toedieningsvloeistof) en twee bleven onbehandeld als controle. De herbiciden werden op 10 juni 

toegediend met een spuitlans met een werkbreedte van 2 m. De effectiviteit werd op twee manieren 

bepaald: door het percentage bedekking en door het versgewicht van grote waternavel. Na 1 maand was 

de biomassa van grote waternavel met 76% afgenomen door de toediening van 2,4-D amine. Binnen 

twee uur na toediening waren al visuele effecten zichtbaar en binnen een maand waren de behandelde 

bladeren gezonken en aan het afbreken. De reductie in bedekkingspercentage was bijna 100%, er 

overleefden slechts een paar kleine bladeren. De toepassing van 2,4-D amine moest na twee maanden 

wegens hergroei herhaald worden. 

Daarnaast is het toepassingsmoment zeer belangrijk. 2,4-D amine moet toegepast worden op het 

moment dat zoveel mogelijk plantmateriaal boven het wateroppervlak uitkomt. De delen die zich onder 

het oppervlak bevinden, worden immers niet blootgesteld en zullen dan ook vrijwel ongehinderd kunnen 

verder groeien. Dit bleek uit testen in een andere watergang waarbij de grote waternavel nog niet geheel 

aan het oppervlak was verschenen. De jonge scheuten bleken in staat om ongehinderd te groeien na 

bespuiting en rondom de afstervende bladeren een nieuwe mat te vormen. Er kan geconcludeerd worden 

dat 2,4-D amine effectief zou kunnen zijn, maar dat de benodigde doseringen en toedieningsmomenten 

te hoog en te frequent zijn om aan milieuwetgeving te kunnen voldoen. 

De eerste resultaten met glyfosaat leken onvoldoende effectief te zijn: biomassareducties van 20% 

werden na 1 maand waargenomen en de bedekkingspercentages waren nagenoeg gelijk aan die in de 

onbehandelde objecten. De waslaag op de bladeren bleek de oorzaak te zijn van het gebrek aan werking 

van glyfosaat. De hoeveelheid die opgenomen werd, was te laag om in voldoende hoeveelheden naar de 

delen van de plant die zich onder water bevonden te transporteren. De oplossing bleek het gebruik van 

glyfosaat (meestal Roundup pri Biactive 360 g/L formulering) in combinatie met de voor aquatische 

milieus in de UK toegelaten toevoegingen TopFilm (voor augustus) of Codacide olie (najaarstoepassing).  
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Afbraak van de achterblijvende massa is vaak langzaam en kan tot 6 weken duren in langzaam 

stromende watergangen. Omdat grote waternavel dikke drijvende matten vormt, kan het gebeuren dat 

niet alle bladeren geraakt worden en er onvoldoende middel door de plant opgenomen wordt bij een 

eerste bespuiting. Het is daarom essentieel om een vervolgbehandeling op te nemen na toepassing van 

elk herbicide waarbij het mogelijk is kleine onvoldoende bestreden plekken na te behandelen of 

handmatig te verwijderen. Die behandeling moet dan 2 tot 4 weken na de eerste behandeling 

plaatsvinden.  

6.1.2.5 Biologische bestrijding 

In geen van de gebieden waar grote waternavel is geïntroduceerd, zijn er natuurlijke vijanden 

aangetroffen. In de praktijk wordt momenteel ook nog nergens een biologische bestrijder uit de regio‟s 

van herkomst toegepast.  

Al in 1982 is een kever uit Zuid-Amerika aangewezen als mogelijke bestrijder: Listronotus elongatus. 

Volwassen kevers veroorzaken vraatschade aan het bladoppervlak aan de bovenkant van de bladeren. Ze 

leggen hun eieren in het weefsel tussen blad en stolonen. De larven graven zich vandaaruit een weg 

omlaag in de stolonen tot een diepte van 15 cm. Het gevolg is dat de bladeren van de plant zullen 

verwelken en afsterven. De geïnfecteerde stolonen zullen na enige tijd afzinken.  

CABI en het „Centre for Ecology and Hydrology‟ in Groot-Brittannië hebben in 2006 laboratoriumproeven 

uitgevoerd naar de waardplantstatus van aanverwante inheemse soorten, waaronder gewone waternavel 

(H. vulgaris). Wereldwijd bestaan er 75 Hydrocotyle soorten, waarvan er 1 als inheems voor Europa te 

boek staat. Ze voerden proeven uit in petrischaaltjes waarin volwassen kevers hetzij grote, hetzij gewone 

waternavel aangeboden kregen. Hieruit bleek dat gewone waternavel een zeer slechte waardplant is voor 

L. elongatus. Daarnaast werden ook keuzeproeven uitgevoerd waarin de kevers konden kiezen tussen 

verschillende plantensoorten. Hierbij had grote waternavel duidelijk de voorkeur boven de getoetste 

andere soorten. Uit ovipositie-tests bleek dat de kever geen eieren legt op gewone waternavel. Echter, 

wanneer larven overgezet werden op gewone waternavel, waren de larven wel in staat zich te voeden 

met deze soort. Op dit moment is een bredere waardplantscreening nodig voordat er een 

bestrijdingsprogramma opgezet kan worden.  

Andere natuurlijke vijanden van H. ranunculoides die door CABI werden aangetroffen in Argentinië zijn 

twee Cercospora-achtige schimmels (nog nader te determineren) en een mineervlieg die de stolonen 

aantast (Eugarix sp.). 

Naar de mogelijke inzet van deze organismen als biologische bestrijding is nog geen nader onderzoek 

uitgevoerd. 

6.1.2.6 Kortdurende peilverlaging gedurende de zomer 

Grote waternavel is relatief goed bestand tegen een peilverlaging (droogte). Dit bleek uit potproeven in 

Duitsland. Grote waternavel werd gedurende een periode van maximaal 72 dagen in de zomermaanden 

blootgesteld aan drie typen droogte, veroorzaakt door een waterstand van 0 cm met een verzadigde 

bodem, een 50% en 100% gedraineerde bodem. Na de maximale periode van 72 dagen nam de droge 

stof af van ~0.097 g g-1 droge stof d-1 naar 0.082 g g-1 droge stof d-1 voor de meest droge situatie. 

Bovendien bleef het aandeel wortels en groeipunten gelijk, het aandeel van het blad nam toe ten koste 

van de stengels (Figuur 22). 

Concreet betekent dit dat grote waternavel bij langdurige droogval een gedrongen groeivorm krijgt, maar 

zeker niet gereduceerd wordt in de hoeveelheid wortels. 

Peilverlaging met droogval tot gevolg gedurende een korte periode(<3 maanden) zal niet leiden tot een 

vermindering van de grote-waternavelstand. 
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Voor peilverlaging buiten de zomer, zie ook:  

 6.2.1.6 Vorsttolerantie in relatie tot beschikbare voeding 

(kas en veld, Aa en Maas, studentenonderzoek HAS); 

 Protocol Grote waternavel (6.3.1.3.3 Peilverlaging) voor peilverlaging tijdens vorstperiodes. 

Figuur 22 Biomassa van grote waternavel bij verschillende waterstanden (verzadigd, 50% en 100% 

gedraineerde substraten) (links) en percentuele verdeling van de biomassa over de 

verschillende organen bij die waterstanden (rechts), Hussner (2008). 

 

 

6.1.3 Waterteunisbloem 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden om waterteunisbloem te beheersen 

voor zover die mogelijkheden bij aanvang van het Invexo-project bekend waren. In deze paragraaf 

worden tevens die methoden beschreven waarvan bekend is dat ze niet voldoende effect hebben. Voor 

binnen Invexo uitgevoerde activiteiten en getoetste methoden verwijzen we naar paragraaf 6.2. 

6.1.3.1 Ecologische methoden 

Schaduw kan een effectieve methode zijn om Ludwigia-planten te doden, maar hier is nog geen nader 

onderzoek naar gedaan. De grootste besmettingen zijn meestal terug te voeren op een slechte 

milieusituatie: een dikke sedimentlaag in ondiep, langzaam stromend, voedselrijk water in de volle zon. 

Lange termijn controle van Ludwigia is gebaat bij herstel van oevervegetatie, verbetering van de 

waterkwaliteit door een reductie van nutriënten en sedimentatie; en mogelijk door aanpassingen van de 

watergangen (inclusief verwijdering van het sediment) ter bevordering van de ontwikkeling tot een 

betere habitatkwaliteit. Deze methoden zijn echter geen van allen getoetst. 

6.1.3.2 Mechanische verwijdering 

Het verwijderen van bovengrondse biomassa is goed mogelijk met handmatige en mechanische 

technieken. L. grandiflora is echter een overjarige plant waarvan wortel‐ en stengelfragmenten 

gemakkelijk weer uitgroeien tot een plant. Daarom kunnen methoden die wel de biomassa verwijderen 

maar niet het complete wortelsysteem aanpakken, leiden tot hergroei. Als de planten niet gedood 

worden, kunnen deze methoden in het beste geval redelijk effectief zijn, en in het ergste geval een bron 

van besmetting elders zijn door de vele fragmenten die vrijkomen.  
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Als er sprake is van omvangrijke Ludwigia-besmetting is een handmatige aanpak lastig en kostbaar om 

als langetermijnmanagementoptie toe te passen. In Californië zijn dichtheden van 135‐148 ton per 

hectare in meren en tot wel 427 ton per hectare in ondiepe smalle watergangen gemeten. Het is mogelijk 

om met 2‐6 manuren per week de besmetting in toom te houden, maar meer dan een controle van de 

aanwas is waarschijnlijk niet mogelijk. Als de besmetting minder omvangrijk is of als de dichtheid relatief 

laag is, is een handmatige aanpak wel een optie. Mechanisch afgraven en baggeren is een meer 

uitgebreide verwijdering van invasieve Ludwigia-planten en -wortels, en heeft een grote kans om lokaal 

Ludwigia uit te roeien in watergangen. De kans op succes neemt toe als de watergang verder uitgediept 

wordt zodat Ludwigia zich niet opnieuw kan vestigen. Toch is er nog steeds de kans van hergroei en het 

risico dat fragmenten verspreid worden naar andere gebieden. Zorgvuldig werken en een goede nazorg 

zijn essentieel. 

L. grandiflora kan vanuit fragmenten van 1 cm lengte met 1 knoop (zowel met als zonder blad) weer 

uitlopen. L. grandiflora kan daarnaast ook weer hergroeien vanuit individuele bladeren. Methoden die de 

planten in kleine fragmenten opsplitsen, zullen sterk bijdragen aan de verspreiding van de soorten. 

Methoden waarbij materiaal afgevoerd wordt, verdienen daarom de voorkeur.  

6.1.3.3 Chemische bestrijding 

Waterteunisbloem is een overjarige plant. Daarom is het van belang gebruik te maken van herbiciden die 

een systemische werking hebben. De herbiciden die het meeste effect hebben op waterteunisbloem zijn 

glyfosaat en 2,4-D. De auxine-achtige herbicide 2,4-D is selectief voor breedbladige soorten, waardoor 

grasland en andere monocotylen niet aangetast worden. 2,4-D of 2,4-D amine kan het beste ingezet 

worden in een vroeg stadium (480 g actieve stof/L) met een interval van 4 weken. 

Glyfosaat kan het beste toegediend worden met een dosering van 2,28 kg actieve stof per ha in 

combinatie met de uitvloeier TopFilm (1 L/ha). Hoe dikker het bladerdek, hoe lager de effectiviteit is. 

Herhaalde toepassing zal nodig zijn. 

Het is voor alle herbiciden van belang de juiste hulpstoffen in te zetten voor het aquatische milieu waarin 

de plant groeit. 

6.1.3.4 Biologische bestrijding 

In de Verenigde Staten is getoetst of een kever, Lysathia ludoviciana, een goede biologische bestrijder 

zou kunnen zijn. De keversoort Lysathia ludoviciana bleek in het zuidoosten van de Verenigde Staten in 

veldproeven in potentie een geschikte biologische bestrijder van L. grandiflora te zijn. De biomassa van 

L. grandiflora werd met bijna 90% gereduceerd tussen begin juli en eind september in de aanwezigheid 

van Lysathia ludoviciana. Toch is de soort nooit als biologische bestrijder ingevoerd omdat de kweek van 

de kever moeizaam en daarmee kostbaar is. Lysathia ludoviciana volwassen kevers en larven komen in 

de Verenigde Staten van nature voor op Myriophyllum aquaticum en L. peploides , die beiden invasieve 

waterplanten in Nederland zijn. We hebben geen informatie gevonden over studies naar de 

mogelijkheden om een van deze potentiële biologische bestrijders van Ludwigia spp. in te zetten in 

Europa.  

6.1.3.5 Peilverlaging 

Het laten droogvallen van watergangen met als doel uitdroging van de plant heeft onvoldoende effect. 

Waterteunisbloem is zeer goed bestand tegen (langdurige) droogval. Dit blijkt uit een studie waarbij het 

effect van een verlaagde waterstand is gesimuleerd in de zomerperiode. De resultaten worden in deze 

paragraaf kort toegelicht. 
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Gedurende een periode van 95 dagen werd waterteunisbloem blootgesteld aan verschillende 

waterstanden:  

 verzadigde bodem (water 5 cm boven substraatoppervlak); 

 half gedraineerde bodem (water 17 cm onder substraatoppervlak); 

 100% gedraineerde bodem (droog substraat). 

De biomassa van L. grandiflora neemt niet af wanneer het substraat half gedraineerd is. Wel is er een 

afname van de hoeveelheid biomassa bij een 100% gedraineerde bodem. De groeisnelheid neemt dan af 

van ~0.06 g g-1 droge stof d-1 voor verzadigde en half gedraineerde substraten naar ~0.055 g g-1 droge 

stof d-1 voor een geheel gedraineerde bodem. De waterstand heeft daarbij ook een effect op de verdeling 

van de biomassa over de verschillende organen. Bij een afnemende waterstand neemt de biomassa van 

de wortels en rizomen relatief toe ten opzichte van de massa van de overige organen (zie ook Figuur 23). 

De plant gaat dus op zoek naar water en gaat investeren in beworteling. Ook de maximale fotosynthese 

van waterteunisbloem nam af bij een volledig gedraineerde bodem (van ~25 µmol CO2 m
2s-1 naar ~15 

µmol CO2 m
2s-1).  

Door watergangen gedurende langere periodes (>95 dagen) droog te laten vallen, is de groei van 

waterteunisbloem te verminderen. Nadeel lijkt de relatieve toename van de beworteling te zijn bij 

droogte, waardoor planten moeilijker te verwijderen zullen zijn. Er zijn in de literatuur geen situaties 

beschreven waarin door toepassing van wisselende waterstanden waterteunisbloem bestreden kon 

worden. 

Figuur 23 Biomassa van waterteunisbloem bij verschillende waterstanden (verzadigd, 50% en 100% 

gedraineerde substraten) (links) en percentuele verdeling van de biomassa over de 

verschillende organen bij die waterstanden (rechts), Hussner (2008). 
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6.1.4 Parelvederkruid 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden om parelvederkruid te beheersen 

voor zover die mogelijkheden bij aanvang van het Invexo-project bekend waren. In deze paragraaf 

worden tevens die methoden beschreven waarvan bekend is dat ze niet voldoende effect hebben. Voor 

binnen Invexo uitgevoerde activiteiten en getoetste methoden verwijzen we naar paragraaf 6.2. 

6.1.4.1 Mechanische verwijdering en slibruiming 

Parelvederkruid heeft een groot regeneratief vermogen, dat de plant in staat stelt zeer snelle en sterke 

hergroei te vertonen na mechanische bestrijding. Mechanische bestrijding is daarom zelden effectief. 

Toch wordt de soort in Portugal voornamelijk mechanisch bestreden, met een gecombineerde maai-

oogstmachine. Een groot probleem vormt daarbij de hoge stroomsnelheid die voor de verdere 

verspreiding van parelvederkruid in watergangen zorgt. Na een analyse van de effecten van de 

toegepaste methoden in dat land werd dan ook geconcludeerd dat de soort met name goed lijkt te 

gedijen in watergangen die regelmatig verstoord worden. Dit is niet verrassend als men bedenkt dat 

fragmenten van 0,5 cm al weer in staat zijn uit te groeien tot nieuwe planten. Daarnaast blijkt dat 

beheersactiviteiten als baggeren en oeverbeheer bijdragen aan de verdringing van inheemse soorten 

door parelvederkruid. De voornaamste oorzaak daarvan is dat het verwijderen van de wortels middels 

baggeren een zeer moeilijke opgave is. Veel wortels blijven achter na een te ondiepe baggering. In een 

poging parelvederkruid compleet te verwijderen, werd er in de late Portugese zomer gebaggerd tot op 

een diepte van 0.5 m. De twee daaropvolgende maanden groeide er geen parelvederkruid meer in de 

watergang. De soort herstelde zich echter vanuit achtergebleven wortelstukjes gedurende de winter en 

herstelde zich in het daarop volgende voorjaar.  

Het meest effectief bevonden beheerssysteem in Zuid-Europa bestaat uit het maaien en oogsten aan het 

begin van de zomer, in combinatie met het verwijderen van de toplaag van het sediment. Vervolgens 

dienen de waterstand gedurende de zomer (80 cm of meer) en de stroomsnelheid gedurende de winter 

hoog te blijven. Toch wordt ook daarvan gezegd dat dit systeem verre van ideaal is. In smalle 

watergangen die in de winter zo goed als droogstaan en in de zomer een maximum diepte van 50 cm 

bereiken, leidt een mechanische verwijdering van parelvederkruid waarbij de toplaag van het sediment 

ongemoeid blijft, vaak tot een herstel binnen twee maanden en in sommige gevallen tot een 

vermeerdering van de soort. 

Helaas zijn er verder geen beschrijvingen van getoetste methoden beschreven. Duidelijk is dat 

(mechanische) verstoring vaak leidt tot een vermeerdering van parelvederkruid. Dit is ook waargenomen 

door de Invexo-partners van dit project.  

Een nieuwe ontwikkeling is de hydroventuri. De hydroventuri is een apparaat dat onder hoge druk 

water in de bodem van een watergang kan spuiten. Hierdoor worden de aanwezige waterplanten met 

wortel en al uit de bodem losgewoeld. Waterplanten die voldoende lucht bevatten, komen vervolgens 

boven drijven en kunnen verzameld en verwijderd worden. Het grote voordeel ten opzichte van baggeren 

is dat er geen (minder) wortelresten achterblijven en er geen of nauwelijks fragmentatie optreedt. Het 

grote nadeel is de lage werksnelheid en de tijdelijke verstoring van de watergang: het aanwezige slib 

komt in de waterkolom terecht en alle aanwezige planten worden uit de bodem gespoten. Daarnaast kan 

de methode niet ingezet worden op het talud. Deze methode is in het beheergebied van de Brabantse 

Delta getoetst op ongelijkbladig vederkruid, zie  Bestrijding Grote waternavel, Waterteunisbloem en 

Parelvederkruid. Resultaten van een kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele 

bestrijding op de groei van H. ranunculoides, L. grandiflora en M. aquaticum bij verschillende 

nutriëntenniveaus van de bodem, J.M. Michielsen en M.M. Riemens, PRI, juli 2012. (47 p – pdf – 1,3 MB) 

Hydroventuri (veld, Brabantse Delta) 
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6.1.4.2 Chemische bestrijding 

Het gebruik van herbiciden ter bestrijding van parelvederkruid is in Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en 

de Verenigde Staten onderzocht. Goede resultaten werden geboekt door toediening van glyfosaat (1,9 kg 

actieve stof per ha) met de hulpstof TopFilm (600 mL per ha). Tevens had de toediening van 2,4-D amine 

(450 g actieve stof per ha) een goed effect. Het is duidelijk dat de toediening van individuele herbiciden 

niet voldoende effectief is. De middelen moeten in combinatie met hulpstoffen ingezet worden. In de 

Verenigde Staten werden ook combinaties van middelen ingezet die effectief waren. Deze middelen 

hebben echter in Europa geen toelating.  

6.1.4.3 Biologische bestrijding 

Er zijn verschillende insecten beschreven die zich kunnen voeden met parelvederkruid. Zo is er de 

Coleoptera Lysathia n.sp. (soortnaam onbekend, uit Brazilië afkomstig) die in Zuid-Afrika is ingezet voor 

de bestrijding van M. aquaticum. Deze kever brengt vraatschade toe aan de plantendelen die boven de 

waterspiegel uitsteken. Lysathia n.sp. is op vijf locaties in Zuid-Afrika losgelaten en gedurende de drie 

daarop volgende jaren zijn de effecten gevolgd. Lysathia n.sp. had een relatief korte levenscyclus, 

waardoor de populaties zich ‟s zomers snel konden opbouwen en stevige vraatschade konden aanbrengen 

op het merendeel van de plantendelen boven de waterspiegel. Lysathia n.sp. was in staat winters met 

enige vorst en overstromingen te overleven, maar het aandeel aangevreten planten nam in deze periodes 

af. Lysathia n.sp. vertraagde de groei van M. aquaticum, maar beschadigde planten konden zich vaak 

herstellen binnen 6 weken. De neiging van Lysathia n.sp. om te migreren wanneer veel planten 

aangevreten zijn naar gebieden waar meer ongeschonden plantmateriaal voorradig is, droeg bij aan het 

herstel van M. aquaticum. Het areaal dat M. aquaticum bedekte, nam af van 50% naar 20% van de 

wateroppervlakte in 3 jaar. De studie in Zuid-Afrika concludeerde dat Lysathia n.sp. een veelbelovende 

biologische bestrijder van M. aquaticum is, mits er een tweede bestrijder ingezet wordt die plantendelen 

onder de waterspiegel aanpakt. Wil een biologische bestrijder succesvol zijn, dan moet deze zowel de 

emerse als submerse delen van M. aquaticum aantasten, om hergroei te voorkomen. Deze werd toen niet 

gevonden. Momenteel wordt de soort dan ook niet meer actief ingezet. Lysathia n.sp. voedt zich 

overigens niet met de in Europa inheemse soort Myriophyllum spicatum. Het is verder niet bekend of 

andere inheemse Myriophyllum species in Europa gegeten worden door Lysathia n.sp. Het is niet te 

verwachten dat inzet van deze soort in de Noord-Europese gebieden wel een voldoende effectieve 

bestrijding zou opleveren. 

Mogelijke alternatieve biologische bestrijders zijn de in Zuid-Afrika inheemse Coleoptera Listronotus 

marginicolli. De mogelijkheden om Listronotus marginicollis in te zetten zijn verder onderzocht in Zuid-

Afrika. Deze kever brengt net als Lysathia n. sp. vraatschade toe aan de plantendelen boven de 

waterspiegel, maar heeft een larvaal stadium dat zich via de stengel een weg naar beneden vreet en 

daarmee ook onder de waterspiegel schade toebrengt. Uit een serie van laboratoriumproeven 

gecombineerd met literatuuronderzoek is geconcludeerd dat de kever L. marginicollis voor Zuid-

Afrikaanse omstandigheden een veilige en effectieve bestrijder van M.aquaticum lijkt te zijn (Oberholzer 

et al., 2007). Of de kever ook in West-Europa ingezet zou kunnen worden, is niet bekend. Andere 

Coleoptera die op M. aquaticum voorkomen en schade kunnen toebrengen zijn Lysathia ludoviciana uit 

het zuiden van de Verenigde Staten, Lasythia flavipes uit Argentinië en Ochetina bruchi uit Argentinië. 

Voor al deze kevers geldt dat er een aantal stappen gevolgd moet worden voor ze in aanmerking kunnen 

komen als biologische bestrijder in Nederland en België (Europa). Er moet o.a. eerst geanalyseerd 

worden op welke inheemse planten de kever zich kan voeden, wat de effectiviteit van de kever is onder 

de lokale omstandigheden, of het mogelijk is de kever te kweken op grote schaal en er moet een 

toelatingsprocedure doorlopen worden. Dit proces kan vele tientallen jaren in beslag nemen. 

Naast deze insecten, is er ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om schimmels in te zetten als 

biologische bestrijders. Een van die schimmels is de pathogene oömyceet Pythium carolinianum, die 

wortelrot kan veroorzaken. Op laboratorium schaal kon deze schimmel de groei van M. aquaticum met 

ruwweg 50% vertragen. De specificiteit van deze schimmel, die in het zuiden van de Verenigde Staten 
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geïsoleerd is, is niet onderzocht. Bovendien bleek de isolatie en zoöspore productie van deze schimmel 

problematisch te zijn. Met andere woorden: het kweken op grote schaal is daardoor erg lastig en 

waarschijnlijk niet haalbaar. En ook voor schimmels geldt dat bovenstaande stappen doorlopen moeten 

worden voordat ze als biologische bestrijders in Europa ingezet kunnen worden. 

Verder is gebleken dat M. aquaticum weinig geliefd is als voedselbron bij de graskarper.  

6.1.4.4 Waterstand 

Het waterpeil is voornamelijk van invloed op het vermogen van parelvederkruid om zich te kunnen 

vestigen in een watergang. Voor nieuw te vestigen parelvederkruid is een waterstand van maximaal 80 

cm optimaal. De fragmenten van de plant groeien namelijk vanuit het sediment en zijn afhankelijk van de 

beschikbare hoeveelheid licht. De hoeveelheid licht die voor fotosynthese geschikt is, kan tot zo‟n 80 cm 

diep in het water doordringen. Over het algemeen heeft de plant baat bij water van minder dan een 

meter diep.  

Indien de soort zich eenmaal in een watergang gevestigd heeft, is het effect van de waterstand 

aanzienlijk kleiner. Door de waterstand te verhogen, zal de plant niet 100% bestreden kunnen worden. 

Er zijn verschillende studies geweest waarin de effecten van de waterstand op de biomassa van 

parelvederkruid zijn bepaald: een waarbij het effect van een verlaagde waterstand is gesimuleerd in de 

zomerperiode, een waarin het effect van droogval in zowel de zomer- als winterperiode is gesimuleerd, 

en een waarin het effect van een toenemende waterstand in de zomer is getoetst. Deze worden in deze 

paragraaf kort toegelicht. 

Uit de eerste studie naar een verlaging van de waterstand blijkt dat een lage waterstand gedurende 

maximaal 107 dagen onvoldoende effectief is om de soort compleet te verwijderen. Gedurende deze 

periode van 107 dagen werd het effect van drie verschillende waterstanden onderzocht, waarbij ook naar 

het effect van twee verschillende nutriëntengehaltes in het substraat is gekeken. De onderzochte 

waterstanden waren: 

 verzadigde bodem (water 5 cm boven substraatoppervlak) 

 half gedraineerde bodem (water 20 cm onder substraatoppervlak) 

 100% gedraineerde bodem (droog substraat). 

De biomassa van parelvederkruid bleek af te nemen met een afnemende waterstand (Figuur 24). Daarbij 

is het nutriëntengehalte van het substraat van belang: bij een hoog nutriëntengehalte is de biomassa 

afname met een afnemende waterstand significant, terwijl deze bij lage nutriëntengehaltes niet 

plaatsvindt (zie ook Figuur 24). De verlaagde waterstand heeft geen effect op de hoeveelheid biomassa in 

de wortels: de afname van de biomassa met afnemende waterstand wordt in zijn geheel veroorzaakt 

door een afname van de spruiten. 
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Figuur 24 Biomassa van parelvederkruid bij verschillende waterstanden (verzadigd, 50% en 100% 

gedraineerde substraten) en voedingshoeveelheden in het substraat, Hussner (2008). 

 

De tweede studie die naar het effect van droogval op de biomassa van parelvederkruid keek, laat een 

zelfde beeld zien. Parelvederkruidbiomassa nam in die studie sterk af (>95% reductie) bij droogval 

gedurende een periode van maximaal 84 dagen, in zowel zomer als winter. De 5% overlevende massa 

betrof stengels die vanuit het vochtige sediment groeiden. Vanuit deze stengels was de plant in staat om 

weer te hergroeien nadat de waterstand hersteld was, met gebruikmaking van de in het sediment 

aanwezige nutriënten. 

Complete langdurige droogval waarbij ook de bodem uitdroogt, lijkt wel effectief genoeg te zijn. Bij 

droogval van vijvers gedurende de zomerperiode in Mississippi, de Verenigde Staten, werd de biomassa 

van parelvederkruid zo sterk gereduceerd dat de soort in een aantal vijvers compleet verdween. Hierbij 

moet wel gesteld worden dat na de droogval van de vijvers in de zomermaanden, er pas in het natte 

seizoen in november weer water in de vijvers kwam te staan. Het sediment was dus werkelijk volledig 

droog gedurende een negental maanden.  

Het effect van een toenemende waterstand is getoetst in een derde (mesocosm)studie waarin de diepte 

gevarieerd werd van 0 tot 137 cm. Daaruit bleek dat de ontwikkelde biomassa bij een waterstand van 0 

cm (verzadigde bodem) 96% hoger was dan bij een waterstand van 137 cm (Figuur 25).  

Er is geen stroomsnelheid gevonden waarbij parelvederkruid niet meer in staat was te groeien. De 

observaties zijn gedaan tot snelheden van 1 m/s. 
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Figuur 25 Parelvederkruidbiomassa, na een groeiperiode van 12 weken, bij een toenemende waterstand. 
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6.2 Getoetste methoden binnen Invexo 

In deze paragraaf worden de activiteiten beschreven die zijn uitgevoerd in het kader van Invexo. Doel 

van de activiteiten was het toetsen van de effectiviteit van de methoden tegen elk van de soorten. In 

onderstaande paragrafen wordt hiervan een samenvatting gegeven per soort en methode. Bij elke 

methode staat aangegeven welke partner uitvoerende was en of het een kas dan wel veldtoets betrof. 

Voor gedetailleerde beschrijvingen van pilots verwijzen we telkens naar de deelrapporten of bijlagen. 

6.2.1 Grote waternavel 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van alle methoden die binnen Invexo zijn getoetst op hun 

effectiviteit tegen grote waternavel. 

6.2.1.1 Branden (kas, veld, Oost-Vlaanderen, WUR-PRI) 

Branden is een methode die momenteel al commercieel wordt gebruikt bij het bestrijden van onkruiden 

in de openbare ruimte. Omdat dit voor onkruiden op verhardingen een effectieve methode is, is in dit 

project onderzocht of er ook mogelijkheden zijn om deze methode, met de nodige aanpassingen, toe te 

passen bij de bestrijding van grote waternavel. In totaal werden drie proeven uitgevoerd waarbij de 

haalbaarheid en effecten van branden onderzocht werden en vergeleken met andere methoden: twee 

kasproeven en een veldproef. 

In 2010 werd gestart met een kasproef die als doel had te inventariseren of branden een effect zou 

kunnen hebben op grote waternavel. Grote waternavel is immers een plant die voor een groot deel uit 

water bestaat, waardoor de effecten wellicht geremd zouden kunnen worden. Grote-waternavelplanten 

werden in potten opgekweekt en gedurende 1, 2 of 3 seconden behandeld met een gasbrander. Deze 

behandeling vond 1 maal plaats of werd na 6 uur dan wel 11 dagen herhaald. De grote waternavel werd 

door de behandeling die 3 seconden duurde en na 11 dagen werd herhaald gedood. Door de andere 

behandelingen werd de grote waternavel sterk teruggezet. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de proefopzet en resultaten van deze eerste proef verwijzen we 

graag naar het uitgebreide rapport: 

 Effect of flaming on Hydrocotyle ranunuculoides L.f. survival, W.J. van der Burg en J.M. 

Michielsen, PRI, 2010. (12 p - pdf - 1 MB) 

Hoewel deze resultaten goed waren, had deze proef de beperking dat ze werd uitgevoerd op relatief 

jonge planten die in een pot stonden en dus niet diep wortelden. Daarom werd besloten tot een 

aanvullend veldexperiment om de effectiviteit van branden als nazorgmaatregel op een bestaande 

populatie grote waternavel te vergelijken met de effectiviteit van de handmatige nazorg. In het 

beheergebied van de provincie Oost-Vlaanderen werd in de buurt van Gent in een watergang het gehele 

talud en de waterloop in november 2010 zoveel mogelijk vrijgemaakt van grote waternavel met een 

graafmachine. Vervolgens werden twee verschillende nabehandelingen uitgevoerd en was er een 

controle: 

A. Controlebehandeling: na de eerste machinale verwijdering in november 2010 niets doen. 

B. Handmatige verwijdering van hergroeiende grote waternavel gedurende het groeiseizoen van 

2011. 

C. Behandeling van de hergroeiende grote waternavel met een brander. 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/GWNReportFlamingExperimentNov2010.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/GWNReportFlamingExperimentNov2010.pdf
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Er werd systematisch gekeken naar de bedekking door en het aantal groeipunten van de grote 

waternavel gedurende het seizoen. Zowel de gasbrander als de manuele aanpak verminderde het aantal 

groeipunten en het bedekkingspercentage van de grote waternavel sterk ten opzichte van de controle. 

Aan het einde van het seizoen was er geen statistisch verschil tussen de gasbrander en de manuele 

bestrijding in bedekking of aantal groeipunten. Wel moet daarbij bedacht worden dat de praktische 

organisatie voor branden omslachtiger is en daarmee voor reguliere situaties geen efficiënter alternatief 

is voor de manuele aanpak. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze veldproef verwijzen we naar 

Bijlage 9.4. 

WUR-PRI heeft in een kasexperiment het bestrijdingseffect van branden onderzocht, en het effect op de 

verdeling van de massa over de verschillende organen. Daarbij is tevens gekeken of het voedingsgehalte 

van de bodem van invloed is op de effectiviteit van de methode en is een vergelijking gemaakt met 

frequente handmatige bestrijding.  

Grote waternavel werd in potten opgekweekt op een voedingsarme of –rijke bodem. Vervolgens werd de 

grote waternavel elke 26 dagen gebrand. Daarnaast werd de handmatige verwijdering in het veld 

nagebootst door de bovengrondse massa te verwijderen, met de volgende frequenties: eens in de 10 

dagen, eens in de 19 dagen en eens in de 26 dagen. Op elke bestrijdingsdatum werd het verwijderde 

materiaal opgesplitst in stengels en blad en werd de massa van het verwijderde materiaal bepaald (zowel 

droog- als versgewicht). Bij de laatste meting werd ook de massa van de wortels bepaald.  

Handmatige verwijdering leidde in alle gevallen tot een sterke afname van de totale massa van grote 

waternavel ten opzichte van de onbehandelde. Door eens in de 10 dagen de bovengrondse massa te 

verwijderen, werd respectievelijk 4 en 8 keer zoveel massa verwijderd als met een frequentie van eens in 

de 19 en 26 dagen. Branden was effectiever dan de handmatige verwijdering die eens in de 19 en 26 

dagen plaatsvond, en iets minder effectief dan eens in de 10 dagen handmatig verwijderen. Echter, de 

grote waternavel investeerde relatief veel energie in de vorming van wortelmassa na behandeling met de 

brander. Dit kan bestrijding op termijn lastiger maken in verband met hergroei vanuit de wortelmassa. Er 

was geen verschil in de effectiviteit van branden op een voedingsarme en voedingsrijke bodem.  

Voor een gedetailleerde beschrijving van dit experiment verwijzen we u naar het volgende rapport: 

 Bestrijding Grote waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid. Resultaten van een 

kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele bestrijding op de groei van H. 

ranunculoides, L. grandiflora en M. aquaticum bij verschillende nutriëntenniveaus van de 

bodem, J.M. Michielsen en M.M. Riemens, PRI, juli 2012. (47 p – pdf – 1,3 MB) 

6.2.1.2 Waterstofperoxide (kas, WUR-PRI, Aa en Maas) 

Waterstofperoxide is een middel dat ingezet wordt om in aquatische milieus algen te bestrijden. Het heeft 

daarnaast een toelating als gewasbeschermingsmiddel voor de bestrijding van niet sporenvormende 

bacteriën, gisten en schimmels. Het middel is biologisch afbreekbaar onder natuurlijke omstandigheden 

in water en zuurstof: 2H2O2 → 2H2O + O2. Het middel heeft een halfwaardetijd van enkele uren tot 

dagen, afhankelijk van temperatuur, pH en aanwezige micro-organismen. Het is bekend dat de 

fotosynthese en assimilatiesnelheid van terrestrische planten gereduceerd worden na blootstelling aan 

waterstofperoxide.  

Uit een kleine test van waterschap Aa en Maas bleek dat in bakken opgekweekte grote waternavel binnen 

een paar dagen afstierf door toevoeging van 200 ml 3%-waterstofperoxide-oplossing. Omdat er verder 

geen gegevens beschikbaar zijn over de benodigde duur van de blootstelling, de toediening en de 

dosering, noch over de effecten op waterplanten, is een kasexperiment uitgevoerd.  

Daarbij werd gekeken naar de effecten van verschillende doseringen (0, 0.3, 3, 10 en 30% 

waterstofperoxide). Het waterstofperoxide werd over de planten verneveld en na twee weken werd het 

effect vastgesteld. De laagste concentraties hadden zo goed als geen effect. De hogere concentraties van 

http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
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10 en 30% gaven ongeveer 33 en 67% bestrijding. De werking was geheel gebaseerd op contactwerking. 

Niet-blootgestelde bladeren en stolonen vertoonden geen enkele groeivertraging.  

Tezamen met het feit dat het verspuiten van deze hoge doseringen gevaar voor de toepasser opleveren, 

lijkt deze methode onvoldoende geschikt voor toepassing in het veld. 

Voor gedetailleerde informatie over de proef verwijzen we naar het rapport: 

 Effect of hydrogen peroxide spraying on Hydrocotyle ranunculoides L.f. survival, W.J. van der 

Burg, Plant Research International, 2010 (10 p - pdf - 0,5 MB) 

6.2.1.3 Handmatige verwijdering (Oost-Vlaanderen, VMM, Dommel, WUR-PRI) 

6.2.1.3.1 Handmatige verwijdering: vergeleken met branden (veld, Oost-Vlaanderen) 

Grote waternavel werd in een veldproef bij Evenstuk (Gent) middels manuele nazorg verwijderd in een 

proef waarin deze methode werd vergeleken met de effectiviteit van branden (zie ook paragraaf 6.2.1.1 

Branden (kas, veld, Oost-Vlaanderen, WUR-PRI) en Bijlage 9.4 voor meer details).  

De manuele aanpak verminderde het aantal groeipunten en het bedekkingspercentage van de grote 

waternavel sterk ten opzichte van de controle-behandeling waarin geen nazorg na de machinale 

verwijdering plaatsvond. Hierbij werd geconcludeerd dat de frequentie van de manuele nazorg in het 

hoogseizoen hoger moest liggen dan eens per zes weken. De groei van de grote waternavel is in de 

zomerperiode te groot om sterke hergroei te voorkomen, zeker in combinatie met frequente en grote 

hoeveelheden regen. 

6.2.1.3.2 Handmatige verwijdering door aannemer op basis van een 

resultaatverbintenis (veld, VMM) 

De VMM is in 2009 gestart met de permanente handmatige bestrijding van exoten op waterlopen van de 

eerste categorie door een aannemer op basis van een resultaatverbintenis. De werkzaamheden betroffen 

het zorgvuldig controleren van de onbevaarbare waterlopen 1ste categorie met inbegrip van hun 

aanhorigheden en het continu handmatig verwijderen van grote waternavel (H. ranunculoides), 

parelvederkruid (M. aquaticum) en waterteunisbloem (L. grandiflora) met als doel het voorkomen van 

groeihaarden.  

6.2.1.3.2.1 Aanbesteding 

Het te beheren gebied werd door de VMM in percelen opgeknipt. Per perceel kon er een offerte worden 

uitgebracht. De opdracht werd telkens gegund aan de aannemer met de gunstigste offerte waarbij de 

prijs voor 75% meewoog en de aanpak (voorgestelde methodologie) voor 25%. De maximumduur van de 

opdracht aan de aannemer was 3 jaar. 

Bij aanvang werd door de VMM samen met de aannemer de besmettingsgraad van elke waterloop 

bepaald. Indien er een te zware besmetting was werd beslist eerst een machinale ruiming uit te voeren. 

6.2.1.3.2.2 Resultaatverplichting 

De werkzaamheden werden alleen betaald wanneer een kwaliteitscontrole door de VMM met een 

positieve beoordeling werd afgesloten. De kwaliteitscontroles werden door de VMM in het groeiseizoen 

(mei t.e.m. oktober) maandelijks en buiten het groeiseizoen elke twee maanden uitgevoerd. De eerste 

kwaliteitscontrole werd ten vroegste 45 dagen na de start van de opdracht uitgevoerd. Per waterloop 

werd minstens een controleplaats gecontroleerd. Een controleplaats betrof een plaats waar de VMM 

vermoedde dat de resultaten het zwakst waren. De controleplaats strekte zich uit over 1 km aangesloten 

waterloop (of oever). Bij een waterloop van geringere omvang werd de volledige waterloop als 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/GWNReportHydrogenPeroxideExperimentAug2010.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/GWNReportHydrogenPeroxideExperimentAug2010.pdf
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controleplaats aangeduid. De aannemer werd een aantal dagen (5) voorafgaande aan de controle 

geïnformeerd over en uitgenodigd voor aanwezigheid bij de controle. 

De kwaliteitscriteria waren als volgt: 

 groeihaarden van exoten met een bedekking van 80% binnen 1m² mogen niet voorkomen. 

 aan het wateroppervlak drijvende stengels van grote waternavel langer dan 1 m mogen niet 

voorkomen. 

De gehanteerde normering werd gradueel strenger per werkingsjaar. In het eerste werkingsjaar mochten 

maximaal 3 overschrijdingen op een controleplaats van de kwaliteitscriteria plaatsvinden, in het tweede 

werkingsjaar maximaal 2 en in het derde werkingsjaar maximaal 1.  

De maximale hoogte van het te factureren bedrag per uitvoeringsperiode werd vooraf vastgesteld. 

Tabel 14 Betalingspercentage per uitvoeringsperiode bij bestrijding volgens resultaatverplichting 

Uitvoeringsperiode Betalingspercentage 

(%) 

januari-februari 5 

maart-april 10 

mei 10 

juni 15 

juli 15 

augustus 15 

september 15 

oktober 10 

november-december 5 

 

Wanneer tijdens de kwaliteitscontrole de norm niet werd gehaald, werd de aannemer niet uitbetaald voor 

de exotenbestrijding in het betreffende perceel voor de gehele voorafgaande periode. Indien het 

kwaliteitscriterium op een waterloop niet gehaald werd in de voorbije uitvoeringsperiode mocht bij een 

kwaliteitscontrole met positieve beoordeling na de volgende uitvoeringsperiode de kosten gefactureerd 

worden voor beide uitvoeringsperiodes. Drie opeenvolgende negatieve kwaliteitscontroles op een 

waterloop zijn voldoende reden tot het opzeggen van de opdracht. 

6.2.1.3.2.3 Borging zorgvuldige uitvoering 

Het is zeer belangrijk dat de verwijdering van grote waternavel zorgvuldig plaatsvindt: verspreiding van 

losse plantendelen moet voorkomen worden. Alle plantendelen moeten verwijderd worden uit de 

waterloop en volledig afgevoerd worden. Op het moment dat door de VMM vastgesteld werd dat losse 

plantendelen niet verwijderd waren uit of langs de waterloop, moest de aannemer dit alsnog doen.  

6.2.1.3.2.4 Methodiek 

De door de aannemer gehanteerde methodiek werd niet vooraf vastgelegd door de VMM, maar aan de 

aannemer overgelaten. Er werd immers gewerkt met een resultaatsverbintenis. Wel werden de volgende 

eisen en richtlijnen gesteld voor de werkzaamheden. 

 Controle van de waterloop op de aanwezigheid van exoten dient het beste minimaal elke drie 

weken plaats te vinden. 

 Verwijdering van de plant dient volledig te zijn, dus inclusief de wortel. 

 De aannemer is vrij om indien nodig machinale technieken in te zetten. Echter, de hoofdmoot 

van de werkzaamheden moet uit de handmatige verwijdering bestaan. Alle zichtbare 

plantendelen moeten uit het water worden geschept en alle achtergebleven delen uit de oever 



 

www.invexo.eu Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten 77 

 

verwijderd en afgevoerd. Het talud, en indien van toepassing de bodem, moet na verwijdering 

gecontroleerd worden op achterblijvende stukjes. Deze resten moeten verwijderd worden met 

de hand (bij voorkeur) of hark. 

 Thermische bestrijding door middel van branders is plaatselijk toegelaten, chemische 

bestrijding niet. 

 Handmatige verwijdering heeft de voorkeur boven het gebruik van een hark of enig ander 

materiaal in verband met het risico op fragmentatie. 

 Verwijdering gebeurt in principe van stroomopwaarts naar stroomafwaarts.  

 Bij het werken moet eventuele ecologische schade tot een minimum beperkt worden. Er moet 

specifieke aandacht besteed worden aan de voorkoming van de vernietiging van kwetsbare 

vegetaties, de verstoring van de bodem, de aantasting van paaiplaatsen, verstoring van 

broedvogels in het broedseizoen.  

 Alle inheemse opgehaalde vis en/of schaaldieren moeten onmiddellijk terug in het water 

worden gezet. 

 De verspreiding van invasieve exoten dient tot een absoluut minimum beperkt te worden. Er 

moeten voorzorgen genomen worden, zoals: 

o het voorkomen van op drift geraken van stukken plantenmateriaal. Wegdrijvende delen 

moeten handmatig verwijderd worden. Het volledige traject moet daartoe gecontroleerd 

worden; 

o ter hoogte van bestaande roosters en kunstwerken moet gecontroleerd worden of er 

fragmenten terecht zijn gekomen. Deze moeten verwijderd worden; 

o alle gebruikte materialen, machines, en roosters moeten na de werkzaamheden op 1 

locatie volledig vrijgemaakt worden van plantenresten zodat een volgende locatie niet 

besmet kan worden. 

 Vertroebeling van het water door de werkzaamheden moet maximaal vermeden worden. 

 Al het verwijderde plantenmateriaal moet onmiddellijk van de locatie afgevoerd worden. Het 

materiaal mag niet (ook niet tijdelijk) op de oever of het aanpalende perceel gedeponeerd 

worden. Het tijdelijk deponeren gedurende een periode van maximaal 14 dagen op een plek 

die minimaal 20 m van een waterloop verwijderd is, is wel toegestaan. Deze locaties waarop 

tijdelijk gedeponeerd wordt, moeten vooraf gemeld worden. Het afgevoerde materiaal moet 

gecomposteerd worden bij een bij VLACO aangesloten organisatie. Na afleveren van het 

materiaal bij de composteerder, moet de aannemer de weegbonnen aan de VMM overdragen. 

 De aannemer heeft ten behoeve van de controles een boot ter beschikking. 

6.2.1.3.2.5 Resultaat 

Bovenstaande aanpak is goed en effectief gebleken. 

Er werd 3 seizoenen gewerkt volgens de resultaatsverbintenis (vanaf juli 2009). 

In totaal werd op die manier 130 km waterloop behandeld. Er is geen enkele waterloop nog zwaar 

besmet (eind 2011). Waakzaamheid blijft echter geboden zodat men zeker rekening dient te houden met 

een „natraject‟ waarbij de opvolging weliswaar minder intensief zal zijn, maar zeker niet onbestaand.  

Het succes van de bestrijding ligt voor een groot deel in handen van de aannemer. Zijn drijfveer tot 

uitroeiing bepaalt in grote mate het resultaat. Gedurende de hele uitvoeringstermijn is eenmaal een 

uitvoeringsperiode niet uitbetaald wegens 2 opeenvolgende keren overschrijden van de norm (aug-sept 
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2011) en is eenmaal een boete geheven wegens onzorgvuldige afvoer van het plantenmateriaal (juli 

2011). Dit is het enige minpunt dat de VMM met deze methode voorziet. Als een aannemer het grof wil 

spelen, dan doet hij een maand weinig (afkeuring) en zet dan een tandje bij (goedkeuring) en wordt dan 

voor beide periodes wel uitbetaald. Volgende maanden zou hij hetzelfde scenario kunnen volgen.  

De gemiddelde kosten liggen tussen de 7 à 9 euro per strekkende meter om de waterloop gedurende een 

jaar exotenvrij te houden op basis van het lopende bestek met resultaatsverbintenis.  

6.2.1.3.3 Handmatige verwijdering in een EGL (ecologisch gevoelige locatie) 

(veld, Dommel) 

De mogelijkheden van een effectieve handmatige verwijdering in een EGL werden in opdracht van 

waterschap De Dommel in het groeiseizoen van 2011 bepaald. De locatie betrof de Heerenbeekloop (ook 

wel een EVZ, een ecologische verbindingszone genoemd), die zodanig is ingericht dat deze kan 

functioneren als een ecologische verbindingszone. De loop verbindt de natuurgebieden De Mortelen en De 

Kampina. De oevers langs de Heerenbeekloop zijn flauw, er is een aantal poelen voor amfibieën 

aangelegd en er is een aantal meanders gegraven. De loop is ondiep, helder met enkele drijflagen en 

heeft nauwelijks stroming. In de loop is grote waternavel sinds eind jaren negentig aanwezig.  

De effectiviteit van handmatige verwijdering met een frequentie van een keer in de twee weken werd 

vergeleken met die van handmatige verwijdering eens per vier weken. De behandelingen werden elk 

uitgevoerd in 1 strook met een lengte van 60 m. De eerste behandeling werd uitgevoerd op 28 juni 2011 

en de proef eindigde op 1 november 2011. Er werden geen herhalingen of een controle-behandeling 

aangelegd. Dit laatste op uitdrukkelijk verzoek van het waterschap om het verspreidingsrisico zo klein 

mogelijk te houden. De effectiviteit werd middels een score op de Tansley-schaal vastgesteld in juli tot en 

met november. Bij aanvang in juni bedroeg de bedekking 18% in beide stroken. De twee toegepaste 

frequenties bleken uiteindelijk te resulteren in een identieke bedekking van 4%. De resultaten in 

september waren sterk vertekend door aanvullend machinaal ingrijpen eind augustus, maar dit geldt voor 

beide stroken. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat een handmatige verwijdering met een frequentie van 

eens per vier weken voldoende is om de Heerenbeekloop te laten blijven functioneren.  

Kostenmatig betrof het voor de locatie een doelmatige bestrijdingsmethode. Met nog geen halve mandag 

per maand in het groeiseizoen kon de soort onder controle worden gehouden. Volledige en definitieve 

verwijdering van grote waternavel lijkt echter niet haalbaar. De natte, flauwe oevers met uitstulpingen en 

lobben vormen de ideale habitat en verhinderen dit. De grote waternavel kon zich in die natte oeverzone 

van de natuurvriendelijke oevers handhaven. De benodigde arbeidsinzet in deze oevers zou te hoog zijn 

om het gewenste resultaat te kunnen krijgen. Het risico van de methode werd klein geacht, mits secuur 

gewerkt wordt en planten handmatig met wortel en al verwijderd en afgevoerd worden. Gebruik van 

mesthaken, harken of rieken dient alleen te gebeuren om plantendelen te verzamelen die afgebroken of 

losgeraakt zijn bij de handmatige verwijdering.  

Voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en de resultaten van deze pilot verwijzen we u 

naar het volgende rapport: 

 Pilots bestrijding exotische waterplanten Grote waternavel, Parelvederkruid en 

Waterteunisbloem, Boute Ecologie & Water Advies, december 2011, kenmerk: 

BEWA/R/2011/12.  

6.2.1.3.4 Handmatige verwijdering tussen rietkragen met behulp van een boot (veld, 

Aa en Maas) 

In het Drongelens Kanaal werd in 2011 grote waternavel handmatig verwijderd. Zie paragraaf 6.2.1.4 

Drijfbalk (veld, Aa en Maas) voor een uitgebreidere beschrijving van deze locatie. De grote waternavel 

werd met behulp van een boot uit de rietkragen verwijderd in het gedeelte tussen de stuwbalkjes ter 

hoogte van de spoorlijn in Den Bosch en de eerste drijfbalk in Vught. De verwijderde grote waternavel 

werd gedeponeerd op het Nieuwkuikse Depot. De werkzaamheden werden uitgevoerd door een aannemer 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
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die elke twee weken een ronde maakte in de periode tussen 27 juni 2011 en 31 oktober 2011. Dit kostte 

relatief veel manuren (128 uur, 16 uur per ronde). In totaal werd een volume van circa 3.575 L natte 

grote waternavel verwijderd. Toch heeft deze methode weinig tot geen effect gehad. Oorzaak is zeer 

waarschijnlijk de bovenstroomse aanvoer van grote waternavel. Besloten is om de proef in 2012 niet te 

vervolgen. 

6.2.1.3.5 Bepaling kosten handmatige verwijdering (veld, Aa en Maas) 

Waterschap Aa en Maas heeft in het groeiseizoen van 2011 de kosten van handmatige verwijdering 

bepaald. In het district Raam is in de periode maart-oktober over een lengte van 12 km (Lage Raam, 

Sluisgraaf en Laarakkerse waterleiding) elke 10 dagen grote waternavel handmatig verwijderd. Dit kwam 

neer op een 24 keer per jaar. In dit district werd preventief verwijderd, dat wil zeggen: het waarnemen 

en verwijderen van de allerkleinste plantjes. In totaal is er dan ook weinig massa verwijderd, zo‟n 15 kg. 

De gemiddelde kosten bedroegen 82 euro per km per persoon. Vanwege veiligheidsoverwegingen dient 

feitelijk gezien met twee personen gewerkt te worden, in dit geval zullen de uiteindelijke kosten 

neerkomen op 139,25 euro per km waterloop. De praktijk leert dat de werkzaamheden door één persoon 

worden uitgevoerd.  

Deze kosten lagen aanzienlijk lager dan de kosten die de VMM gemaakt heeft in watergangen met een 

zwaardere besmetting. 

6.2.1.3.6 Handmatige verwijdering met verschillende frequentie en invloed van 

nutriënten in de bodem (kas, WUR-PRI) 

WUR-PRI heeft in een kasexperiment onderzocht wat het effect van de frequentie van handmatige 

verwijdering is op de mate van bestrijding en de verdeling van de massa over de verschillende organen. 

Daarbij is tevens gekeken of het voedingsgehalte van de bodem van invloed is op de effectiviteit van de 

methode.  

Grote waternavel werd in potten opgekweekt op een voedingsarme of –rijke bodem. Vervolgens werd de 

handmatige verwijdering in het veld nagebootst door de bovengrondse massa te verwijderen, met de 

volgende frequenties: eens in de 10 dagen, eens in de 19 dagen en eens in de 26 dagen. Op elke 

bestrijdingsdatum werd het verwijderde materiaal opgesplitst in stengels en blad en werd de massa van 

het verwijderde materiaal bepaald (zowel droog- als versgewicht). Bij de laatste meting werd ook de 

massa van de wortels bepaald.  

Handmatige verwijdering leidde in alle gevallen tot een sterke afname van de totale massa van grote 

waternavel ten opzichte van de onbehandelde. Door eens in de 10 dagen de bovengrondse massa te 

verwijderen werd respectievelijk 4 en 8 keer zoveel massa verwijderd als met een frequentie van eens in 

de 19 en 26 dagen.  

Op een arme voedingsbodem had de handmatige verwijdering een sterk effect op de verdeling van de 

massa over de organen. De verwijdering van bovengrondse massa op een arme bodem leidde tot een 

toename van de relatieve wortelmassa ten opzichte van de stengel en bladmassa. Met andere woorden: 

grote waternavel op een arme voedingsbodem investeert na handmatige verwijdering sterk in de vorming 

van wortels. Dit effect werd op een rijke voedingsbodem niet waargenomen.  

Conclusies 

 De behandelingen hebben allemaal geleid tot een afname van de massa van grote waternavel, 

zowel bovengronds als wat betreft wortelmassa. 

 Eens in de 10 dagen handmatige verwijdering van de bovengrondse massa was het meest 

effectief. Zowel bovengrondse als ondergrondse massa nam met deze behandeling het sterkst 

af. 
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 Een verlaging van de frequentie van handmatige verwijdering (van eens in de 10 dagen naar 

respectievelijk eens per 19 en 25 dagen) leidt tot een significant lager bestrijdingsresultaat. 

Een verlaging van de frequentie van eens in de 10 dagen naar eens in de 19 dagen leidde tot 

ongeveer 4 keer zoveel massa grote waternavel in de proefperiode, en een frequentieverlaging 

van eens in de 10 dagen naar eens per 25 dagen tot ongeveer 8 keer zoveel massa. 

 Op een voedingsarm substraat is er een risico op investering in de wortelgroei bij toepassing 

van de handmatige verwijdering, waarmee bestrijding op langere termijn potentieel lastiger 

wordt. 

 Op een voedingsrijke bodem is dit risico op een sterke investering in de wortelgroei nihil.  

Voor een gedetailleerde beschrijving van dit experiment verwijzen we u naar het volgende rapport: 

 Bestrijding Grote waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid. Resultaten van een 

kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele bestrijding op de groei van H. 

ranunculoides, L. grandiflora en M. aquaticum bij verschillende nutriëntenniveaus van de 

bodem, J.M. Michielsen en M.M. Riemens, PRI, juli 2012. (47 p – pdf – 1,3 MB) 

6.2.1.3.7 Eindconclusie handmatige verwijdering 

Frequente handmatige verwijdering van grote waternavel is de enige momenteel beschikbare methode 

om grote waternavel permanent uit een watergang te verwijderen. De frequentie waarmee grote 

waternavel handmatig verwijderd moet worden hangt af van het jaar, het moment in het groeiseizoen en 

de mate van besmetting. In de zomer, wanneer de grote waternavel de hoogste groeisnelheid heeft, is 

een frequentie van eens per 2 weken nodig, terwijl in het voor en najaar een frequentie van eens per 6 

weken voldoende is.  

Van groot belang bij de uitvoering is de voorkoming van fragmentatie en de zorgvuldige verwijdering van 

zoveel mogelijk plantmateriaal, inclusief wortels.  

Bij een zeer zware besmetting kan met overwegen vooraf een machinale ruiming toe te passen om de 

grote hoeveelheden af te voeren. Na deze machinale ruiming dient vervolgens streng gecontroleerd te 

worden op eventuele fragmentatie. 

De kosten van deze methode variëren van 0,14 tot 9 euro per strekkende meter watergang, afhankelijk 

van type watergang en besmettingsgraad. 

6.2.1.4 Drijfbalk (veld, Aa en Maas) 

In 2010 is de Bolina-drijflijn geplaatst in het Drongelens Kanaal. Het Drongelens Kanaal heeft als 

hoofdfunctie waterafvoer. Voornamelijk bij hoog water dient het overtollige water vanuit de rivieren de 

Aa en De Dommel versneld afgevoerd te worden naar de Maas. Daarnaast heeft de waterloop de functie 

viswater en de functie van ecologische verbindingszone (voor een groot deel gericht op het (donker) 

pimpernelblauwtje die leeft op de droge oever van het kanaal). Ook heeft het kanaal een recreatieve 

functie: kanovaart en hengelsport. De alternatieve drijfbalk type Bolina is aan het begin van het 

Drongelens kanaal geplaatst om zo de grootste hoeveelheden waternavel af te vangen voordat het water 

wordt ingelaten op de Nieuwe Bossche sloot en de Nieuwe Loonse vaart. De Bolina-drijfbalk functioneert 

goed. Vermoedelijk gaat deze drijfbalk ca. 25 jaar mee.  

6.2.1.5 Flauwe oevers (veld, Aa en Maas, studentenonderzoek HAS) 

Studenten van de HAS Den Bosch hebben in het Koningsvliet, een waterloop met veel riet, en in de 

Nieuwe Bossche sloot, een waterloop met zowel flauwe als steile oevers, onderzocht waar grote 

http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
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waternavel voorkomt. Grote waternavel kwam vaker voor in de flauwe oevers met riet, dan in de steile 

oevers zonder riet. De grote waternavel overwintert op deze locatie ook in het riet. Daarnaast bleek ook 

dat de grote waternavel beduidend vaker voorkwam op de flauwe oevers dan op de steilere oevers. Grote 

waternavel werd bevorderd door de hogere beschikbaarheid van nutriënten in het sediment en door de 

langzamere stroming op de flauwe oevers. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en de resultaten binnen dit onderzoek, verwijzen 

we graag naar het rapport: 

 Exoot in de sloot, de Grote Waternavel, G. Laurijsse, M. Raaijkmakers en E. Schellekens, 

Hogeschool HAS Den Bosch, Waterschap Aa en Maas, 24 juni 2011. 

Informatie over deze rapportage kunt u opvragen bij waterschap Aa en Maas.  

6.2.1.6 Vorsttolerantie in relatie tot beschikbare voeding 

(kas en veld, Aa en Maas, studentenonderzoek HAS) 

Studenten van HAS Den Bosch hebben in opdracht van Aa en Maas een vorstsimulatie-experiment 

uitgevoerd. Daarbij werd gekeken of grote waternavel bestand is tegen vorstperiodes en of dit afhankelijk 

is van de beschikbare voeding in de bodem.  

Planten werden vanuit stekjes met 2 knopen en 2 blaadjes opgekweekt bij 18°C in potten die gevuld 

waren met een voedselrijk en een voedselarm substraat. Vervolgens werden de planten van zo‟n 4 tot 5 

weken oud in een donkere vriezer geplaatst bij -5, -10 of -20°C gedurende een periode van 2, 5 of 7 

dagen.  

De planten waren niet in staat een vorstperiode van 5 dagen of langer te overleven, ongeacht de 

temperatuur. Bij een temperatuur van -20°C was 2 dagen blootstelling voldoende om planten op een 

voedselarme bodem te doen afsterven.  

Naast dit simulatie-experiment, waarbij planten abrupt van +18°C aan een temperatuur van -5°C of 

lager werden blootgesteld, werd ook in het veld de overleving in de periode 21 oktober 2010 tot 18 april 

2011 bestudeerd in de Nieuwe Bossche Sloot.  

Uit de waarnemingen bleek dat grote waternavel last heeft van vorst en voor een groot gedeelte afsterft. 

Er werd geconcludeerd dat het nuttig is om voor een vorstperiode zoveel mogelijk de slootkanten te 

maaien, zodat er zo min mogelijk isolatiemateriaal aanwezig is dat grote waternavel kan beschermen 

tegen de vorst. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en de resultaten binnen dit onderzoek, verwijzen 

we naar het rapport: 

 Vorsttolerantie van de Grote waternavel, de invloed van vorst op de grote waternavel in 

combinatie met een beworteling in voedselarme of voedselrijke bodem, W. Egging, A. van 

Gisbergen, M. van den Munckhof, Hogeschool HAS Den Bosch, Waterschap Aa en Maas, 25 

juni 2011. Informatie over dit rapport kunt u opvragen bij waterschap Aa en Maas. 

6.2.1.7 Verwerking van bestreden massa: veevoeder (Aa en Maas) 

In het gebied van Aa en Maas zijn verschillende monsters genomen en geanalyseerd op indicatoren voor 

voederwaarde. Daarbij zijn monsters uit de waterkolom (gemengde waterplanten) en oevermaaisel 

(droog) genomen. De gebruikte indicatoren voor voederwaarde waren de netto energie voor herkauwers 

(VEM), de hoeveelheid eiwit die in de darm beschikbaar is voor absorptie (DVE) en de balans tussen 

energie en stikstof in de pens die belangrijk is voor de microbiële eiwitsynthese (OEB). Uit de analyses 

bleek dat het materiaal perspectief heeft als veevoer mits het door het vee opgenomen wordt. Op basis 

van de analyseresultaten is dit nog niet te boordelen. Daarbij moet wel aangetekend worden dat het 
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materiaal gekenmerkt wordt door een hoog vochtgehalte (vooral de monsters uit de waterkolom) en een 

relatief lage energie-inhoud. Voor het materiaal uit de waterkolom zal zeer zeker (voor)drogen van 

materiaal vereist zijn om een goede opname door vee te verkrijgen. Opname van het oevermaaisel door 

vee zal mogelijk geen probleem zijn. Omdat de energie-inhoud van beide typen maaisel laag is, moet 

gedacht worden aan vervoederen aan laagproductieve productiedieren (bijvoorbeeld droge koeien) of aan 

niet-productiedieren, die door een lage energie behoefte snel vervetten. Een van de maaisels had echter 

wel een relatief hoog eiwitgehalte waardoor het maaisel als bijproduct benut kan worden. Dit is vanuit 

economisch perspectief het meest interessant. De mogelijkheden tot een rendabele industriële 

verwerking tot mengvoer heeft geen perspectief door de beperkte hoeveelheden die geoogst worden. Het 

oevermateriaal kan het beste zongedroogd worden, het nattere materiaal uit de waterkolom zou 

eventueel ingekuild kunnen worden (vergelijkbaar met kroos). 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de analyses en resultaten van dit onderzoek, verwijzen we naar 

het rapport: 

 Beoordeling analyses voederwaarde oevermaaisel en Grote waternavel, I.E. Hoving, 

Wageningen UR Livestock Research, maart 2012. 

6.2.1.8 Baggeren (veld, Aa en Maas) 

In mei 2009 kwam grote waternavel voor in de Laarakkerse Waterleiding over een traject van 250 meter. 

Bij wijze van proef is een stuk EVZ (ecologische verbindingszone) 5-10 cm afgegraven met de „menzi 

muck‟ (graafmachine die in de waterloop rijdt, zie Figuur 26) over een breedte van 2-3 meter. Dit is een 

afgebakend traject tussen een stuw en de eerstvolgende duiker. Dit traject is gekozen omdat de stuw op 

kan worden gezet zodat er geen stroming op de waterloop zit, daarnaast kan de duiker gemakkelijk 

worden afgedamd zodat kleiner deeltjes waternavel opgevangen kunnen worden. In totaal is in twee 

dagen 78340 kg afgegraven (inclusief grond). Het district meldt dat er ca. 10.000 kg gecorrigeerd dient 

te worden, vanwege de grond, er is derhalve ca. 68340 kg grote waternavel (en wat andere vegetatie) 

afgegraven en afgevoerd. Tijdens de monitoring in de 3 weken hierna is geen waternavel meer 

gesignaleerd. Hierna, in de maanden juli en augustus, is er toch weer grote waternavel gesignaleerd. 

Zeer waarschijnlijk is deze grote waternavel tussen het riet achtergebleven, blijkt uit een mondelinge 

mededeling van een medewerker van het district. 

Figuur 26 Menzi Muck 
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6.2.1.9 Afdekken (veld, Aa en Maas, studentenonderzoek HAS) 

De studenten van de HAS Den Bosch onderzochten in kas- en veldexperimenten het effect van 

lichtbeperking op grote waternavel. In het veld werden stukken van 1 m2 van de Nieuwe Bossche Sloot 

afgedekt met worteldoek (0% licht) gedurende de periode 20 oktober 2011 tot 30 maart 2012. Elke twee 

weken werd het effect op de grote waternavel bepaald. In de kas werden planten in potten op hetzij 

voedselrijke, hetzij voedselarme bodem, blootgesteld aan 0, 50 en 100% lichtintensiteit, gedurende 2, 4, 

6 en 8 weken. De in het veld afdekte planten stierven eerder af dan de controleplanten. Het afdekken 

had echter geen effect op de opkomst in het voorjaar. De kasproef liet zien dat het niet mogelijk is grote 

waternavel te doen afsterven door afdekken, gedurende de geteste periode. Wel werd na 6 weken op 

zowel voedselrijke als voedselarme grond bij volledige afdekking een reductie gevonden van het aantal 

bladeren dat de grote waternavel had. 

Informatie over deze rapportage kunt u opvragen bij waterschap Aa en Maas. 

6.2.2 Waterteunisbloem 

6.2.2.1 Handmatige verwijdering in vijver (veld, Dommel) 

De mogelijkheden van een effectieve handmatige verwijdering van waterteunisbloem werden in opdracht 

van waterschap De Dommel in het groeiseizoen van 2011 bepaald. In de Heiveldenvijver Best (0,5 ha) 

werd onderzocht wat de effectiviteit van handmatige verwijdering is. De vijver heeft een bergingsfunctie 

en doet dienst als belevings- en recreatiewater. De vijver is een zeer breed vergraven sloot waarbij de 

oude steile slootkant aan de wegkant de oever vormt. Aan de andere zijde is de oever zeer flauw. De 

diepte is in het midden 1,4 m, aan de zijde met de flauwe oever 0-0,5 m. De bodem is afgedicht met 

leem. Er is relatief weinig slib aanwezig in de plas (0,14 m). Naast waterteunisbloem kwamen witte en 

rode waterlelie, watergentiaan en moerashyacint voor. 

In de periode tussen september en november werd waterteunisbloem elke twee weken handmatig 

verwijderd. De handmatige verwijdering vond plaats vanaf de kant. De waterteunisbloem werd met 

wortel en al uit de oever en waterbodem getrokken. Materiaal werd na verwijdering verzameld en 

afgevoerd.  

Deze methode werd vergeleken met de effectiviteit van een eenmalige toepassing van de spuitlans in 

augustus. De spuitlans spuit onder (regelbare) hoge druk de planten los. Na losspuiten werden de 

planten verzameld en afgevoerd.  

Er werden geen herhalingen of een controle-behandeling aangelegd. De trajecten waren respectievelijk 

50 (spuitlans) en 650 m2 (handmatige verwijdering) groot. De effectiviteit werd middels een score op de 

Tansley-schaal vastgesteld in juli tot en met november.  

In juli (nulopname) was de bedekking in het traject waar de handmatige verwijdering toegepast ging 

worden, zo‟n 38%, en in het traject met de spuitlans zo‟n 5%.  

De inzet van de spuitlans werd sterk bemoeilijkt door de leemachtige bodem. Hierdoor werd het water 

snel troebel en werd het zicht belemmerd. Om deze reden werd besloten deze behandeling te laten vallen 

en de waterteunisbloem middels inzet van een midigraver te verwijderen. 

Gedurende de hele periode was waterteunisbloem aanwezig met een bedekking van minder dan 5% bij 

een handmatige verwijdering eens in de twee weken. Omdat de vijver eind november is uitgemaaid, is 

niet te achterhalen of de bedekking van waterteunisbloem op de lange termijn laag zou blijven. 

Door de toepassing van de handmatige verwijdering met een frequentie van een keer per twee weken 

kon de vijver haar functies van berging en recreatie behouden. Er waren twee mandagen per maand 

nodig om dit resultaat te realiseren. 
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Voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en de resultaten van deze pilot verwijzen we u 

naar de volgende rapporten: 

 Pilots bestrijding exotische waterplanten Grote waternavel, Parelvederkruid en 

Waterteunisbloem, Boute Ecologie & Water Advies, december 2011, kenmerk: 

BEWA/R/2011/12.  

 Pilots bestrijding exotische water- en oeverplanten Parelvederkruid, Waterteunisbloem, 

Reuzenbalsemien, Japanse Duizendknoop. Beheersen of bestrijden?!, Boute Ecologie & Water 

Advies, februari 2013, kenmerk: BEWA/R/2012/02. 

6.2.2.2 Handmatige verwijdering met verschillende frequentie en invloed van 
nutriënten in de bodem (kas, WUR-PRI) 

WUR-PRI heeft in een kasexperiment onderzocht wat het effect van de frequentie van handmatige 

verwijdering is op de mate van bestrijding en op de verdeling van de massa over de verschillende 

organen. Daarbij is tevens gekeken of het voedingsgehalte van de bodem van invloed is op de 

effectiviteit van de methode.  

Waterteunisbloem werd in potten opgekweekt op een voedingsarme of –rijke bodem. Vervolgens werd de 

handmatige verwijdering in het veld nagebootst door de bovengrondse massa te verwijderen, met de 

volgende frequenties: eens in de 18 dagen, eens in de 21 dagen en eens in de 31 dagen. Op elke 

bestrijdingsdatum werd het verwijderde materiaal opgesplitst in stengels en blad en werd de massa van 

het verwijderde materiaal bepaald (zowel droog- als versgewicht). Bij de laatste meting werd ook de 

massa van de wortels bepaald.  

Handmatige verwijdering leidde in alle gevallen tot een sterke afname van de totale massa van grote 

waternavel ten opzichte van de onbehandelde. Door eens in de 18 dagen de bovengrondse massa te 

verwijderen werd respectievelijk 1,25 en 2,5 keer zoveel massa verwijderd als met een frequentie van 

eens in de 21 en 31 dagen.  

Op een arme voedingsbodem had de handmatige verwijdering een sterk effect op de verdeling van de 

massa over de organen. De verwijdering van bovengrondse massa op een arme bodem leidde tot een 

toename van de relatieve wortelmassa ten opzichte van de stengel en bladmassa. Met andere woorden: 

waterteunisbloem op een arme voedingsbodem investeert na handmatige verwijdering sterk in de 

vorming van wortels. Dit effect werd op een rijke voedingsbodem niet waargenomen.  

Conclusies 

 De behandelingen hebben allemaal geleid tot een afname van de massa van 

waterteunisbloem, zowel bovengronds als wat betreft wortelmassa. 

 Eens in de 18 dagen handmatige verwijdering van de bovengrondse massa was het meest 

effectief. Zowel bovengrondse als ondergrondse massa nam met deze behandeling het sterkst 

af. 

 Een verlaging van de frequentie van handmatige verwijdering (van eens in de 18 dagen naar 

respectievelijk eens per 21 en 31 dagen) leidt tot een significant lager bestrijdingsresultaat. 

Een verlaging van de frequentie van eens in de 18 dagen naar eens in de 21 dagen leidde tot 

ongeveer 1,25 keer zoveel massa waterteunisbloem in de proefperiode, en een 

frequentieverlaging van eens in de 18 dagen naar eens per 31 dagen tot ongeveer 2,5 keer 

zoveel massa. 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
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 Op een voedingsarm substraat is er een risico op investering in de wortelgroei bij toepassing 

van de handmatige verwijdering, waarmee bestrijding op langere termijn potentieel lastiger 

wordt. 

 Op een voedingsrijke bodem is dit risico op een sterke investering in de wortelgroei nihil.  

6.2.2.3 Branden en invloed van nutriënten in de bodem (kas, WUR-PRI) 

WUR-PRI heeft in een kasexperiment onderzocht wat het effect van branden is op de mate van 

bestrijding van waterteunisbloem en op de verdeling van de massa over de verschillende organen. 

Daarbij is tevens gekeken of het voedingsgehalte van de bodem van invloed is op de effectiviteit van de 

methode en is een vergelijking gemaakt met frequente handmatige bestrijding.  

Waterteunisbloem werd in potten opgekweekt op een voedingsarme of –rijke bodem. Vervolgens werd de 

waterteunisbloem elke 63 dagen gebrand. Daarnaast werd de handmatige verwijdering in het veld 

nagebootst door de bovengrondse massa te verwijderen, met de volgende frequenties: eens in de 18 

dagen, eens in de 21 dagen en eens in de 31 dagen. Op elke bestrijdingsdatum werd het verwijderde 

materiaal opgesplitst in stengels en blad en werd de massa van het verwijderde materiaal bepaald (zowel 

droog- als versgewicht). Bij de laatste meting werd ook de massa van de wortels bepaald.  

Handmatige verwijdering leidde in alle gevallen tot een sterke afname van de totale massa van 

waterteunisbloem ten opzichte van de onbehandelde. Door eens in de 18 dagen de bovengrondse massa 

te verwijderen werd respectievelijk 1,25 en 2,5 keer zoveel massa verwijderd als met een frequentie van 

eens in de 21 en 31 dagen. Branden was effectiever dan de handmatige verwijdering bij elke frequentie. 

Echter, de waterteunisbloem investeerde relatief meer energie in de vorming van wortelmassa na 

behandeling met de brander dan na de handmatige verwijdering. Dit kan bestrijding op termijn lastiger 

maken in verband met hergroei vanuit de wortelmassa.  

Er was geen verschil in de effectiviteit van branden op een voedingsarme en voedingsrijke bodem.  

Voor een gedetailleerde beschrijving van dit experiment verwijzen we u naar het volgende rapport: 

 Bestrijding Grote waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid. Resultaten van een 

kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele bestrijding op de groei van H. 

ranunculoides, L. grandiflora en M. aquaticum bij verschillende nutriëntenniveaus van de 

bodem, J.M. Michielsen en M.M. Riemens, PRI, juli 2012. (47 p – pdf – 1,3 MB) 

6.2.2.4 Afgraving van vijver (veld, VMM) 

De VMM heeft bij de verdronken weiden te Ieper een pilot gedaan met het afgraven van een vijver die 

besmet was met waterteunisbloem. Een grote zone van een ha of 2-3 is daarbij afgeplagd. De 

verwijderde plaggen werden op grote hopen gelegd. In deze zone was waterteunisbloem sterk aanwezig. 

In de zomerperiode is vervolgens intensief handmatig de plant verwijderd. Dit was met name aan de 

randen noodzakelijk. Ook werd regelmatig handmatig verwijderd over de rest van het terrein bij Ieper en 

in plassen. 

De conclusie van deze werkzaamheden was dat het zeer belangrijk is om de wortels mee te verwijderen. 

Dit krijgt men niet voor elkaar door de plantjes handmatig te trekken, er moet echt een spade ingezet 

worden. De waterteunisbloem op de hopen aarde vertoonde geen hergroei door voldoende uitdroging. 

Voorts is een stuk afgedekt met geotextiel om hergroei te voorkomen. Deze aanpak bleek effectief. 

http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
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6.2.3 Parelvederkruid 

6.2.3.1 Vergelijking verwijdering middels spuitlans, handmatige verwijdering en 
machinale ruiming (veld, De Dommel) 

De verwijdering van parelvederkruid middels de eenmalige inzet van een spuitlans werd in opdracht van 

waterschap De Dommel op twee locaties vergeleken met een eenmalige machinale ruiming, en de 

handmatige verwijdering eens in de twee of vier weken.  

De eerste locatie betrof de Kleine Aa. In deze waterloop is parelvederkruid sinds 2005 aanwezig. De loop 

is sterk gestuwd, ondiep en heeft weinig tot geen stroming. Naast parelvederkruid zijn ook soorten als 

waterviolier, kleine egelskop en grote waterranonkel aanwezig.  

De tweede locatie betrof de Boven Dommel. Parelvederkruid is op deze locatie sinds 2002/2003 

aanwezig. De loop is ondiep met weinig tot geen stroming.  

Beide locaties staan onder invloed van kwel. 

Op de eerste locatie (Kleine Aa) werden vijf trajecten vastgesteld van verschillende lengte. In twee 

trajecten van respectievelijk 65 en 70 m werd handmatig bestreden met een frequentie van eens per 

twee of eens per vier weken gedurende de periode van augustus tot 1 november 2011. Handmatige 

verwijdering vond plaats door individuele planten staande in de watergang uit te trekken. Daarbij werd 

gebruik gemaakt van de mesthaak. De lengte van de andere trajecten bedroeg zo‟n 75 m. In een van 

deze trajecten werd parelvederkruid in augustus met de spuitlans verwijderd, in de andere twee trajecten 

werd machinaal verwijderd met hetzij de maaikorf, hetzij met de grondbak. Machinale verwijdering met 

de maaikorf resulteerde in het afmaaien van de vegetatie kort boven het waterbodemoppervlak. 

Machinale verwijdering middels de grondbak resulteerde in een verwijdering van de toplaag van de 

waterbodem en talud inclusief alle planten. Verwijdering middels de spuitlans resulteerde in het 

losspuiten van de planten uit de bodem. Naast deze trajecten waarin parelvederkruid werd bestreden, 

werd 1 klein traject (30m) geselecteerd als onbehandeld. 

Op de tweede locatie (Boven Dommel) werden in twee waterlopen (DL24.1 en DL27) in totaal vier 

trajecten met een lengte die varieerde van 20 tot 40 m uitgezet. In de trajecten met een lengte van 30 m 

werd handmatig parelvederkruid verwijderd met hetzij een frequentie van eens per twee weken, hetzij 

een frequentie van eens per vier weken. In het traject van 20 m werd de spuitlans ingezet, in het traject 

van 40 m werd machinaal geruimd. De inzet van de spuitlans en handmatige verwijdering gebeurde 

gelijk aan de manier op de eerste locatie. De machinale verwijdering vond plaats middels de maaitrein.  

De effectiviteit werd middels een score op de Tansley-schaal vastgesteld in de periode juli tot en met 

november. 

Alle methoden zetten de populatie parelvederkruid sterk terug in vergelijking met het onbehandelde 

traject.  

Handmatige verwijdering met een frequentie van een keer in de vier weken bleek voldoende te zijn om 

parelvederkruid onder controle te houden en de waterlopen aan hun functies te laten voldoen. Er waren 

enkele mandagen per maand nodig om deze methode toe te passen. Het volledig en definitief 

verwijderen bleek binnen dit groeiseizoen niet mogelijk. Het risico op verspreiding van de handmatige 

verwijdering is klein, mits secuur gewerkt wordt en planten handmatig verwijderd, verzameld en 

afgevoerd worden. 

De eenmalige machinale verwijdering met de maaikorf in augustus is een onvoldoende effectieve 

bestrijdingsmethode. Ook de eenmalige machinale verwijdering met de grondbak is niet voldoende 

effectief. Parelvederkruid keert binnen enkele maanden terug met een aanzienlijke besmetting. De inzet 

van de grondbak was daarbij minder effectief dan de inzet van de maaikorf. De maaikorf brengt het 

grootste risico op verdere verspreiding van parelvederkruid met zich mee. 
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De spuitlans was een effectieve methode om parelvederkruid te verwijderen. Nadeel van de inzet is dat 

er een relatief groot deel van de bodem losgespoten moet worden. De methode heeft een grote impact 

op andere flora en fauna. De in de oever wortelende planten zijn zeer lastig los te spuiten. Bij toepassing 

in een slappe bodem is er een groot risico op het ontstaan van gaten. Het risico op verspreiding is 

redelijk groot. De werksnelheid lag gelijk aan die van de handmatige verwijdering. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en de resultaten van deze pilot verwijzen we naar 

de volgende rapporten: 

 Pilots bestrijding exotische waterplanten Grote waternavel, Parelvederkruid en 

Waterteunisbloem, Boute Ecologie & Water Advies, december 2011, kenmerk: 

BEWA/R/2011/12. 

 Pilots bestrijding exotische water- en oeverplanten Parelvederkruid, Waterteunisbloem, 

Reuzenbalsemien, Japanse Duizendknoop. Beheersen of bestrijden?!, Boute Ecologie & Water 

Advies, februari 2013, kenmerk: BEWA/R/2012/02. 

6.2.3.2 Aanpak parelvederkruid Rusvensche loop en poel (veld, Aa en Maas)  

In maart 2011 is gestart met het verwijderen van parelvederkruid uit de Rusvensche loop en een 

naastgelegen poel. Vanwege zowel het risico op volledig dichtgroeien in combinatie met het woekerende 

karakter van de plant is er voor gekozen om het parelvederkruid ter plaatse uit te roeien. Om de kans op 

verspreiding tijdens het verwijderen uit de poel en de waterloop zo klein mogelijk te houden en 

fragmentatie (versnippering) te voorkomen, is het parelvederkruid handmatig verwijderd met wortel en 

al, met behulp van een hark. Bij de poel is vanwege de hardnekkigheid van het parelvederkruid 

aanvullend diep „geschoffeld‟ om ook de dieper gelegen wortels te verwijderen. Dit „diepe schoffelen‟ is 

uitgevoerd op het moment dat het waterpeil in de poel laag was. Het verwijderde materiaal uit de 

waterloop en de poel is handmatig verwijderd en afgevoerd. Er is daarnaast goed gemonitord of er geen 

losse stekjes achterbleven. Nadat het parelvederkruid is verwijderd, is een zogenaamde „nazorgperiode‟ 

ingesteld. Tijdens deze periode is op gezette tijden gecontroleerd op hergroei. Indien hergroei is 

geconstateerd, is het aanwezige parelvederkruid direct handmatig verwijderd. De methodiek blijkt 

gedeeltelijk effectief te zijn: in oktober 2011 is het parelvederkruid in de waterloop bij de laatste 

inventarisatie niet meer aangetoond. In de poel echter nog wel. In 2012 wordt ingezet op verdere 

verwijdering van het parelvederkruid. Naar verwachting zal het parelvederkruid in 2012 in de poel 

uitgeroeid zijn. 

6.2.3.3 Handmatige verwijdering met verschillende frequentie en invloed van 
nutriënten in de bodem (kas, WUR-PRI) 

WUR-PRI heeft in een kasexperiment onderzocht wat het effect van de frequentie van handmatige 

verwijdering is op de mate van bestrijding en op de verdeling van de massa over de verschillende 

organen van parelvederkruid. Daarbij is tevens gekeken of het voedingsgehalte van de bodem van 

invloed is op de effectiviteit van de methode.  

Parelvederkruid werd in potten opgekweekt op een voedingsarme of –rijke bodem. Vervolgens werd de 

handmatige verwijdering in het veld nagebootst door de bovengrondse massa te verwijderen, met 

verschillende frequenties: eens in de 10 dagen, eens in de 20 dagen en eens in de 30 dagen. Op elke 

bestrijdingsdatum werd het verwijderde materiaal opgesplitst in stengels en blad en werd de massa van 

het verwijderde materiaal bepaald (zowel droog- als versgewicht). Bij de laatste meting werd ook de 

massa van de wortels bepaald. 

In tegenstelling tot het effect op grote waternavel, had de handmatige verwijdering geen effect op de 

verdeling van de massa over de organen van parelvederkruid. De verwijdering van bovengrondse massa 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
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op zowel een arme als rijke bodem veranderde de relatieve verdeling van de massa over wortels, 

stengels en bladeren niet ten opzichte van het onbehandelde parelvederkruid.  

Conclusies 

 De behandelingen hebben allemaal geleid tot een afname van de massa van parelvederkruid, 

zowel bovengronds als wat betreft wortelmassa. 

 Eens in de 20 dagen handmatige verwijdering van de bovengrondse massa was het meest 

effectief. Zowel bovengrondse als ondergrondse massa nam met deze behandeling het sterkst 

af, tot 20% van de onbehandelde planten. 

 Een verlaging van de frequentie van handmatige verwijdering (van eens in de 10 dagen naar 

eens per 30 dagen) leidt tot een significant lager bestrijdingsresultaat: van 80% naar 50% 

bestrijding. Een verlaging van de frequentie van eens in de 10 dagen naar eens in de 20 

dagen had geen effect. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van dit experiment verwijzen we u naar het volgende rapport: 

 Bestrijding Grote waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid. Resultaten van een 

kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele bestrijding op de groei van H. 

ranunculoides, L. grandiflora en M. aquaticum bij verschillende nutriëntenniveaus van de 

bodem, J.M. Michielsen en M.M. Riemens, PRI, juli 2012. (47 p – pdf – 1,3 MB) 

6.2.3.4 Branden en invloed van nutriënten in de bodem (kas, WUR-PRI) 

WUR-PRI heeft in een kasexperiment onderzocht wat het effect is van branden op de mate van 

bestrijding van parelvederkruid en op de verdeling van de massa over de verschillende organen. Daarbij 

is tevens gekeken of het voedingsgehalte van de bodem van invloed is op de effectiviteit van de methode 

en is een vergelijking gemaakt met frequente handmatige bestrijding.  

Parelvederkruid werd in potten opgekweekt op een voedingsarme of –rijke bodem. Vervolgens werd het 

parelvederkruid elke 30 dagen gebrand. Daarnaast werd de handmatige verwijdering in het veld 

nagebootst door de bovengrondse massa te verwijderen, met de volgende frequenties: eens in de 10 

dagen, eens in de 20 dagen en eens in de 30 dagen. Op elke bestrijdingsdatum werd het verwijderde 

materiaal opgesplitst in stengels en blad en werd de massa van het verwijderde materiaal bepaald (zowel 

droog- als versgewicht). Bij de laatste meting werd ook de massa van de wortels bepaald.  

Eens per 30 dagen branden was even effectief als de handmatige verwijdering bij 10 en 20 dagen en 

effectiever dan de handmatige verwijdering met een frequentie van 30 dagen. Op een voedingsrijke 

bodem was branden effectiever dan op een voedingsarme bodem. Branden had geen effect op de 

relatieve verdeling van de massa over de verschillende organen, of met andere woorden: herhaaldelijk 

branden leidde, net als handmatige verwijdering, niet tot een sterkere investering in wortelgroei van 

parelvederkruid. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van dit experiment verwijzen we u naar het volgende rapport: 

 Bestrijding Grote waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid. Resultaten van een 

kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele bestrijding op de groei van H. 

ranunculoides, L. grandiflora en M. aquaticum bij verschillende nutriëntenniveaus van de 

bodem, J.M. Michielsen en M.M. Riemens, PRI, juli 2012. (47 p – pdf – 1,3 MB) 

http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
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6.2.3.5 Hydroventuri (veld, Brabantse Delta) 

Het principe van de hydroventuri-techniek, zoals toegepast bij de bestrijding van de exotische waterplant 

ongelijkbladig vederkruid, is gebaseerd op een gedoseerde en door een aantal modellen spuitkoppen 

(„hydroventuri‟s‟) geleide waterstraal waarmee het gehele wortelsysteem uit de waterbodem wordt 

gewassen. De uitgewassen planten drijven naar het wateroppervlak door de in de plant aanwezige 

zuurstof en geholpen door een gedoseerde luchtstraal uit een tweede spuitkop. De planten worden 

daarna geoogst en in volledig complete staat uit de watergang genomen. De hydroventuri werd in 

september en oktober 2011 in drie verschillende watergangen ingezet in het werkgebied van de 

Brabantse Delta (Reeshof, Tilburg). De effectiviteit van de Hydroventuri werd gemonitord in de Reeshof, 

gedurende het gehele eerste groeiseizoen (maart-september 2012) door direct na de ingreep op één 

locatie speciale kooien te plaatsen en vergeleken met traditioneel maaien in het najaar. In juni 2012 is 

een tussenstand gerapporteerd (Boute 2012), dat begin 2013 werd geactualiseerd (zie hieronder Boute 

BEWA/R/2013/01) 

De traditionele manier van maaien door waterschap Brabantse Delta in de Reeshof bestaat uit de inzet 

van een maaiboot. De maaiboot kan met een of twee „armen‟ ingezet worden. Aan het einde van de 

armen zit de (talud)maaibalk met messen. Hierbij is gekeken naar de bestrijding van ongelijkbladig 

vederkruid door gebrek aan voldoende parelvederkruid. 

Binnen de kooien bleken na het groeiseizoen nagenoeg geen planten te groeien. Het kooienexperiment 

waarbij alleen planten vanuit de bodem terug konden groeien laat zien dat de hydroventuri-techniek zeer 

effectief blijkt. Het is daarmee in potentie een goed alternatief bij de bestrijding van ongelijkbladig 

vederkruid in stedelijk gebied. Buiten de kooien blijkt na het eerste groeiseizoen echter op veel 

behandelde plaatsen een weelderige vegetatie aanwezig te zijn, vaak gedomineerd door smalle 

waterpest. De groei van ongelijkbladig vederkruid blijkt daarbij na het groeiseizoen en gedurende de hele 

monitoringsperiode laag, zowel in de met de hydroventuri behandelde watergangen als in de controle-

watergangen. Wat daarvan de oorzaak is onduidelijk en maakt een uitspraak over de uiteindelijke 

efficiëntie van de hydroventuri bij de bestrijding van invasieve waterplanten lastig, omdat de oorzaken 

van deze secundaire effecten niet helder zijn (de beheerder krijgt er een andere invasieve soort voor 

„terug‟).  

Voor een gedetailleerde beschrijving van deze pilot verwijzen we u naar de volgende rapporten: 

 Rapportage 2e fase Invexo Pilot Reeshof te Tilburg; resultaten en bevindingen met de 

Hydroventuri-techniek als alternatieve methode bij de bestrijding van Ongelijkbladig 

vederkruid. Waterschap Brabantse Delta uitgevoerd door Namicon bv, feb 2013. (53 p – pdf  - 

16,9 MB). 

 Pilot Bestrijding Ongelijkbladig vederkruid stadswateren Reeshof te Tilburg Fase 3: 

Secundaire effecten en de relatie met de waterkwaliteit. BOUTE ECOLOGIE & WATER ADVIES, 

kenmerk: BEWA/R/2013/01, (verschijnt april 2013, zie: www.boute-ecologiewateradvies.nl, 

meer bepaald Project "Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap 

Brabantse Delta".   

6.2.4 Watercrassula, Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien 

6.2.4.1 Watercrassula 

Voor de bestrijding van watercrassula werd, zoals voor de andere invasieve waterplanten, een 

literatuuronderzoek gedaan omdat er weinig praktijkervaring is met grootschalig verwijderen van deze 

plant. In Dommelgebied komt deze soort massaal voor in het dal van de Beerze. 

Voor het literatuuronderzoek verwijzen we u naar het volgende document: 

http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/rapportage%20pilot%20OVK%20WBD%20DEF%20BEWA%20gecompr%2028%20juni%202012.pdf
http://www.natuurenbos.be/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Files/Invexo/Rapportage2eFaseInvexoPilotReeshofTeTilburgNamicon.pdf
http://www.natuurenbos.be/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Files/Invexo/Rapportage2eFaseInvexoPilotReeshofTeTilburgNamicon.pdf
http://www.natuurenbos.be/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Files/Invexo/Rapportage2eFaseInvexoPilotReeshofTeTilburgNamicon.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/
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 Kennisdocument Watercrassula, Boute Ecologie & Water Advies, maart 2013. (8 p, pdf, 110 

kB)  

6.2.4.2 Japanse duizendknoop 

Bij de VMM en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel worden experimenten gedaan voor de 

bestrijding van Japanse duizendknoop.  

De VMM koos voor een zeer frequent maaibeheer (tot 7x per jaar).  

In Dommelgebied wordt samengewerkt met landgoederen de Utrecht en Wellenseind. Die proef houdt in 

dat de planten worden afgemaaid en daarna met ondoorgroeibaar doek (Terram 2000) worden afgedekt, 

waarop dan 20 tot 30 cm grond wordt aangebracht. De teruggroei wordt gemonitord. De verwachting is 

dat deze proefopstelling 2 à 3 jaar zal blijven liggen. 

Waterschap Aa en Maas test op een locatie nabij Deurne verschillende methoden om de Japanse 

duizendknoop te bestrijden: verwijderen/ontgraven, afdekken van de plant, begraven van de „besmette 

grond‟, maaien met verschillende maaifrequenties, inzet van gaas, begrazing. De verwachting is dat deze 

proefopstelling minimaal ca. 2 à 3 jaar zal blijven liggen. Met dit experiment wordt onderzocht welke 

wijze het meest (kosten)effectief is om de plant te verdrijven.  

Voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en de resultaten van deze pilot verwijzen we u 

naar het volgende rapport: 

 Pilots bestrijding exotische water- en oeverplanten Parelvederkruid, Waterteunisbloem, 

Reuzenbalsemien, Japanse Duizendknoop. Beheersen of bestrijden?!, Boute Ecologie & Water 

Advies, februari 2013, kenmerk: BEWA/R/2012/02.  

6.2.4.3 Reuzenbalsemien 

6.2.4.3.1 Bestrijding reuzenbalsemien op de Handzamevaart, Bellebeek en Zwalm 1e 

categorie in 2012 

De VMM startte in 2012 met een proefproject bestrijding reuzenbalsemien op de Handzamevaart, de 

Zwalm en de Bellebeek. Hierbij wordt de planten gemaaid en afgevoerd voor de zaadzetting (in juni). In 

september 2012 vond dan opvolging plaats door handmatige verwijdering van de hergroei. 

Er werd 3 maal gemaaid en het maaisel werd afgevoerd. Maaien gebeurde met maaikorf, op sommige 

plaatsen (waar niet bereikbaar met kraan) met bosmaaier (soms vanop boot) of in geval van weinig 

exemplaren gewoon uittrekken. De tweede en derde maaibeurt was minder arbeidsintensief (niet overal 

hergroei en minder dichte begroeiing). Er werd op volgende tijdstippen gemaaid:  

 tussen half juni en half juli (3-4 weken); 

 vanaf half augustus (minder dan 1,5 week); 

 september (enkele dagen). 

Aandachtspunten 

 Op plaatsen met veel hout op oevers is bestrijding zeer arbeidsintensief. Ook het gebruik van 

een maaikorf vertraagt de werken merkelijk in vergelijking met bijv. klepelmaaier of 

cirkelmaaier. Dit maakt de bestrijding zeer duur (op jaarbasis : grootteorde 30.000 euro voor 

http://www.invexo.nl/~/media/Files/Invexo/Kennisdocument%20Watercrassula%20DEF2%2019032013.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
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6 km op Bellebeek en 35.000 euro voor 9 km op de Zwalm; dit is uiteraard voor het eerste 

jaar bestrijding) 

 Maaien gebeurt het best juist voor zaadzetting en plantjes moeten zo dicht mogelijk tegen 

bodem afgesneden worden vanwege mogelijkheid tot heruitschieten van afgemaaide planten. 

 Aanwezigheid op naastliggende percelen van grote massa‟s reuzenbalsemien doet efficiëntie 

uiteraard sterk dalen door terug uitzaaien. Vooral de bospercelen (vnl. langs de Zwalm) 

vormen een probleem en simultane bestrijding op deze percelen is wenselijk/noodzakelijk. 

 Ook samenwerking met provincie en gemeente voor bestrijding in bovenstroomse gebieden is 

nodig daar langeafstandsverspreiding van reuzenbalsemien voornamelijk door drijvende zaden 

gebeurt. 

 Langs bepaalde delen van de Bellebeek (waar de beek nog sterk meanderend is en de 

aanpalende gronden vrij drassig zijn) was er wel wat schade aan vegetatie en bodem door 

manoeuvreren van de kraan (dit zijn gedeeltes waar anders niet wordt gemaaid).  

 In september (ook op plaatsen waar men alle zaadvorming dit jaar kon vermijden) krijgt men 

een bloei van duidelijk kleinere plantjes (dus vluggere ontwikkeling tot bloeiende plantjes). 

Deze bloei komt vrij vroeg na de vorige bestrijding. Mogelijks zijn dit zaden van voorgaande 

jaar die later op het jaar ontkiemen en dan soort dwergplantjes geven. Snel ingrijpen is dan 

noodzakelijk. 

6.2.4.3.2 Bestrijding reuzenbalsemien in Dommelgebied 

In Dommelgebied werden op twee locaties proeven gedaan voor de bestrijding van reuzenbalsemien: 

Dommeldal bij de Volmolen (Waalre) en Sterkselse Aa nabij Kasteel Heeze, respectievelijk in 

samenwerking met Natuurmonumenten en Brabants landschap. In de proef werden vier verschillende 

bestrijdingsmethoden vergeleken: 

 afmaaien voor zaadzetting (zonder afvoer); 

 afmaaien voor zaadzetting (lokale afvoer, planten worden op een hoop geharkt); 

 afmaaien in combinatie met afbranden; 

 uittrekken van de planten. 

De teruggroei werd gemonitord. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en de resultaten van deze pilot verwijzen we u 

naar het volgende rapport: 

 Pilots bestrijding exotische water- en oeverplanten Parelvederkruid, Waterteunisbloem, 

Reuzenbalsemien, Japanse Duizendknoop. Beheersen of bestrijden?!, Boute Ecologie & Water 

Advies, februari 2013, kenmerk: BEWA/R/2012/02.  

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
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6.3 Protocollen voor 
grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid 

6.3.1 Protocol grote waternavel 

6.3.1.1 Inleiding  

Alle beschikbare (ervarings- en wetenschappelijke) kennis die van belang is voor de aanpak van een 

besmetting met grote waternavel, hetzij uit de literatuur, hetzij binnen het Invexo-project ontwikkeld en 

verzameld, wordt in deze paragraaf samengebracht in een zogenaamd protocol. Het protocol biedt een 

beslissingsondersteunend systeem voor grote waternavel, en heeft de volgende doelstelling: “het bieden 

van een handvat aan de partners in de grensregio bij het zo kosteneffectief mogelijk beheersen van grote 

waternavel”.  

De meest geschikte methode die op een bepaald moment op een bepaalde plaats ingezet kan worden, 

hangt af van een aantal factoren. Deze factoren betreffen de aard van de besmetting (bijv. nieuwe 

vindplaats, oude besmetting, besmettingsgraad), de locatie (o.a. functie, afmetingen, toegankelijkheid), 

de aanwezigheid van bovenstroomse aanvoer, en de beschikbare capaciteit. 

De grote waternavel is een ongewenste exoot die voor problemen kan zorgen. In principe wordt daarom 

aangeraden de grote waternavel volledig te verwijderen wanneer deze aangetroffen wordt. Helaas zijn er 

een aantal situaties waarin in eerste instantie ook gekozen kan worden de grote waternavel zodanig te 

beheren dat de besmetting niet toeneemt, maar ook naar alle waarschijnlijkheid niet volledig verwijderd 

wordt. Een voorbeeld van zo‟n situatie is een watergang waarin via bovenstroomse aanvoer nieuwe 

fragmenten grote waternavel terechtkomen. Een intensieve aanpak op alleen de besmette watergang 

heeft dan minder zin voordat de bovenstroomse toevoer aan is gepakt. Er kan dan, tijdelijk, gekozen 

worden voor het beheersbaar houden van de grote-waternavelbesmetting totdat de bovenstroomse 

aanvoer is aangepakt. 

In de volgende hoofdstukken beschrijven we de verschillende typen besmettingen die gedurende het 

seizoen aangetroffen kunnen worden (6.3.1.2), de verschillende beschikbare, effectieve methoden 

(6.3.1.3) waarbij aangegeven wordt in welke situatie deze het best toegepast kunnen worden en tot slot 

wordt een ondersteunende tabel weergegeven (6.3.1.4).  

6.3.1.2 Groeistadia en besmettingsgraad 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de groeiwijze van grote waternavel gedurende het groeiseizoen. 

Daarnaast wordt een indeling van de besmettingsgraden gegeven.  

6.3.1.2.1 Vroege voorjaar 

In het vroege voorjaar groeien stengels vanuit overwinterende delen uit. Bladeren groeien dan onder het 

wateroppervlak of liggen plat op het wateroppervlak. Vaak groeien individuele stengels uit de oever 

(Figuur 27 en Figuur 28). 
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Figuur 27 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van grote waternavel in het vroege 

voorjaar. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Hydrocotyle Ranunculoides 

L.f., Plant Protection Service, Plant Research International Wageningen UR, Aquatic Ecology and Water 

Management Group, Wageningen UR, Centre for Ecology and Hydrology, Wallinford). 
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Figuur 28 Grote waternavel in het vroege voorjaar. 

 

6.3.1.2.2 Voorjaar 

De stengels die in het vroege voorjaar uitgroeiden zijn inmiddels verder ontwikkeld en hebben inmiddels 

veel vertakkingen met grotere bladeren. De start van de vorming van de eerste typische drijvende 

matten vindt plaats. Aan de rand van deze matten zijn gedrongen bladeren te zien, terwijl meer naar het 

midden van de matten al rechtopstaande bladeren te zien kunnen zijn (Figuur 29 en Figuur 30). 
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Figuur 29 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van grote waternavel in het voorjaar. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Hydrocotyle Ranunculoides 

L.f., Plant Protection Service, Plant Research International Wageningen UR, Aquatic Ecology and Water 

Management Group, Wageningen UR, Centre for Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

Figuur 30 Uitbreiding van grote waternavel in het voorjaar tot een grotere oppervlakte. 
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6.3.1.2.3 Zomer en vroege najaar 

Aan het begin van de zomer vormen zich de grote matten met voornamelijk rechtopstaande bladeren. 

Aan het begin van de zomer (juni) zijn de individuele matten nog te onderscheiden, terwijl dit aan het 

einde van de zomer (jul-augustus) en vroege najaar (september) niet meer mogelijk is. Aan het begin 

van de zomer is het vaak nog mogelijk tussen de matten door te navigeren aan het einde van de zomer 

niet meer. De bladeren zullen zich steeds meer oprichten. In watergangen met een sterke stroming 

zullen de matten wellicht niet in staat zijn de gehele waterloop te bedekken en zullen de matten zich 

beperken tot de randen. In de watergangen met een sterke stroming is nu een verhoogd risico op zeer 

snelle verspreiding door het afbreken van kleine fragmenten van de matten. Eind september zal de 

groeisnelheid afnemen en de matten zullen zich niet verder uitbreiden. 

Figuur 31 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van grote waternavel aan het begin van 

de zomer (links) en einde van de zomer en vroege najaar (rechts). 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Hydrocotyle Ranunculoides 

L.f., Plant Protection Service, Plant Research International Wageningen UR, Aquatic Ecology and Water 

Management Group, Wageningen UR, Centre for Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

Figuur 32 Volledig toegegroeide waterloop met grote waternavel in de zomer 
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6.3.1.2.4 Late najaar 

In het late najaar en begin van de winter sterft de grote waternavel af. De bladeren boven de 

waterspiegel verkleuren eerst bruin en zijn na verloop van tijd niet meer te zien. Onder de waterspiegel 

kunnen scheuten overleven in de oever en bodem van de waterloop (Figuur 33). 

Figuur 33 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van grote waternavel in het late najaar 

en winter. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Hydrocotyle Ranunculoides 

L.f., Plant Protection Service, Plant Research International Wageningen UR, Aquatic Ecology and Water 

Management Group, Wageningen UR, Centre for Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

6.3.1.2.5 Besmettingsgraad 

Om de mate van besmetting gedurende de jaargetijden te kunnen vastleggen, kan gebruik gemaakt 

worden van onderstaande indeling (Tabel 15). Omdat het bij deze indeling gaat om het aantal 

groeipunten langs de oever, kan deze schaal onafhankelijk van het seizoen ingezet worden. 
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Tabel 15 Beschrijving van de mate van besmetting door grote waternavel per besmettingsgraad 

Besmettingsgraad Omschrijving 

0 Geen grote waternavel aanwezig 

1 Minder dan 3 groeipunten per 100 m langs de oever 

2 3 tot 10 groeipunten per 100 m langs de oever 

3 Meer dan 10 groeipunten per 100 m langs de oever 

en/of begroeiing van de bodem van de waterloop 

6.3.1.3 Beschikbare methoden 

6.3.1.3.1 Frequente handmatige verwijdering 

Frequente handmatige verwijdering, eventueel met boot indien breedte en diepte zodanig zijn dat 

bereikbaarheid met lieslaarzen onvoldoende is.  

6.3.1.3.1.1 Waar deze methode toe passen? 

Deze methode is met name geschikt in goed doorwaadbare waterlopen, waterlopen in een ecologisch 

gevoelig gebied, waterlopen met een lichte besmetting (graad 1) met weinig massa en in waterlopen die 

niet of zeer lastig te bereiken zijn met groot materieel. In waterlopen met een zware besmetting (graad 

3) en/of veel massa kan er voor gekozen worden om de grote waternavel eerst middels een van de 

overige methoden zoals het machinale ruimen (zie beschrijvingen aldaar) te verwijderen voordat deze 

methode ingezet wordt.  

6.3.1.3.1.2 Wanneer deze methode toe passen? 

De frequente intensieve handmatige verwijdering van grote waternavel is de enige methode die 

momenteel beschikbaar is om een besmetting met grote waternavel permanent uit een waterloop te 

verwijderen. Indien de methode met de juiste intensiteit, zorgvuldigheid en aandacht wordt toegepast, 

kan grote waternavel volledig bestreden worden. Deze methode zal dan gedurende het gehele 

groeiseizoen toegepast moeten worden, meestal gedurende meerdere jaren. Deze methode is geschikt 

voor toepassing in alle jaargetijden. De methode kan in principe ingezet worden bij iedere 

besmettingsgraad (categorie 1, 2 en 3, zie Tabel 15), waarbij er in het geval van een categorie 3-

besmetting voor gekozen kan worden een eerste verwijdering machinaal te doen. 

6.3.1.3.1.3 Hoe deze methode toe passen? 

1. Met de handmatige verwijdering wordt het beste gestart, zodra de eerste groeipunten zichtbaar 

zijn. Omdat de eerste observatie al in de maand maart kan plaatsvinden, kan dit betekenen dat al 

in maart gestart wordt met de handmatige verwijdering. De kracht van deze methode ligt in de 

nauwkeurigheid en frequentie waarmee de planten, met zoveel mogelijk wortelmateriaal, 

verwijderd worden. Bij zware besmettingen zal de methode naar alle waarschijnlijkheid meerdere 

seizoenen achter elkaar toegepast moeten worden om het gewenste bestrijdingsniveau te 

verkrijgen. 

2. Met de verwijdering wordt in principe bovenstrooms begonnen, zodat eventueel losgeraakte 

plantendelen niet reeds geschoonde stukken opnieuw besmetten. Om verdere verspreiding 

middels eventuele fragmenten te voorkomen, kan gebruik gemaakt worden van drijfschermen 

en/of drijfbalken rond de werkplaats. Omdat het plaatsen van drijfbalken hoge kosten met zich 

meebrengt, kunnen drijfbalken ook benedenstrooms geplaatst worden om de grote waternavel op 

te vangen en te voorkomen dat deze in andere watergangen terechtkomen. Plantenresten die in 

de drijfschermen terechtkomen, dienen verwijderd te worden voordat de schermen verwijderd 

dan wel verplaatst worden. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om drijfschermen en of 
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drijfbalken te plaatsen, dient de geschoonde waterloop direct na afloop zeer zorgvuldig nagelopen 

te worden om verspreide fragmenten te verwijderen. 

3. Een besmetting wordt meestal waargenomen doordat de bladeren van de grote waternavel plant 

duidelijk zichtbaar zijn. Verwijdering van deze bladeren alleen is echter onvoldoende voor een 

effectieve bestrijding. De plant dient inclusief wortels verwijderd te worden. Om deze wortels te 

lokaliseren moet de stengel vanuit de bladeren van de plant gevolgd worden tot aan het punt 

waar de plant in het substraat of de oever wortelt. Vervolgens dient zoveel mogelijk wortelmassa 

verwijderd te worden, tezamen met de bijbehorende stengels en bladeren. Het is daartoe vaak 

noodzakelijk een gedeelte van de oever of het substraat rondom de plant handmatig af te graven 

met een kleine schop. Daarbij moet zorgvuldig gewerkt worden en fragmentatie van wortels en 

stengels zoveel als mogelijk vermeden worden.  

4. Het gebruik van een hark en ander materiaal dat een risico op afbreken van plantendelen 

oplevert, dient zo veel mogelijk vermeden te worden, handmatig verwijderen heeft altijd de 

voorkeur. 

5. Bij een oudere besmetting en/of een zware besmetting (graad 3) zijn de wortels vaak over 

grotere afstand (>1m) in de bodem of de oever gegroeid. Voor een optimale bestrijding dienen 

de wortels zeer voorzichtig, zonder te breken, handmatig gevolgd te worden in de bodem/oever 

en verwijderd te worden. In deze gevallen is het noodzakelijk zeer regelmatig op hergroei te 

controleren, omdat het risico op achterblijvende wortelstukken zeer groot is. 

6. Direct na verwijdering moet in alle gevallen het gehele waterloopsegment gecontroleerd 

(nagelopen) worden op achtergebleven plantenresten. Deze resten moeten op dat moment 

alsnog verwijderd worden.  

7. De verwijderde wortels, stengels en bladeren dienen bij voorkeur direct van de locatie afgevoerd 

te worden. Indien dit op de dag van bestrijden niet direct mogelijk is, kunnen de plantenresten 

ook tijdelijk, met een maximum van 14 dagen, op een aanpalend perceel worden gelegd. Let er 

in dat geval op dat de afstand tot de watergang minimaal 20 meter bedraagt en de 

omstandigheden zodanig zijn dat er voldoende mogelijkheid is voor de planten om uit te drogen. 

Deze maatregelen zijn nodig om hergroei in de watergang vanuit deze resten via de oever te 

voorkomen. Een permanente deponering leidt uiteindelijk bijna altijd tot hergroei/nieuwe bron, 

zeker als het grote hoeveelheden zijn. Grote waternavel wordt immers ook in droge perioden in 

de bodem van drooggevallen sloten gevonden en kan daar dan prima overleven. En ook in de 

oever kan de plant goed groeien. Een vochtige bodem is voldoende en perioden van droogte 

kunnen vaak ook overleefd worden.  

8. Ervaringen uit de pilots die binnen Invexo zijn uitgevoerd leren ons dat de frequentie van de 

handmatige verwijdering tussen de twee en zes weken dient te liggen. Deze frequentie wordt 

hoofdzakelijk bepaald door de mate van besmetting en het moment gedurende het seizoen. Een 

frequentie van zes weken is voldoende indien het gaat om een besmetting met enkele 

groeipunten langs de oever in het vroege voorjaar (graad 1) (maart-half april) wanneer de 

temperatuur en daarmee ook de groeisnelheid van grote waternavel nog laag zijn. De ervaring 

leert dat in warme zomermaanden en een besmetting van meer dan 10 groeipunten per 100 m 

oever elke twee weken een rondgang noodzakelijk is om grote waternavel te verwijderen (half 

juni-augustus). In onderstaande tabel staan de vuistregels weergegeven om de juiste frequentie 

te bepalen per type besmetting en moment in het seizoen. 
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Tabel 16 Vuistregels voor benodigde frequentie van de handmatige verwijdering van grote waternavel 

op basis van besmettingsgraad en seizoen. 

 

 Besmetting 

Licht (graad 1) 

minder dan 3 groei-

punten 

per 100 m oever 

Matig (graad 2) 

3 tot 10 groeipunten 

per 100 m oever 

Zwaar (graad 3) 

>10 groeipunten per 

100 m oever en/of 

begroeiing van de 

bodem 

Seizoen Vroege voorjaar  

(maart-half april) 

1x per 6 weken 1 x per 4 weken 1 x per 4 weken 

Voorjaar  

(april-half juni) 

1x per 4 weken 1x per 4 weken 1x per 2 weken 

Zomer 

(half juni- augustus) 

1x per 2 weken 1x per 2 weken 1x per 2 weken 

Vroege najaar 

(september) 

1x per 4 weken 1x per 4 weken 1 x per 4 weken 

Late najaar 

(oktober-november) 

1x per 6 weken 1 x per 6 weken 1 x per 6 weken 

 

9. Deze methode zal in de meeste gevallen gedurende een aantal jaren gehanteerd moeten worden 

om er zeker van te zijn dat de grote waternavel volledig uit de watergang verwijderd is. De 

ervaring van de waterbeheerders leert dat er gemiddeld 3 jaar voor nodig is van intensieve 

handmatige verwijdering voordat er over kan worden gegaan op een mindere intensieve periode 

waarin regelmatig gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van grote waternavel. 

10. De kosten van deze methode variëren eveneens met de mate van de besmetting. Bij een lichte 

besmetting kostte het voor waterschap Aa en Maas gemiddeld 69,62 euro per km per persoon per 

jaar om een besmette watergang te schonen met deze methode. De handmatige verwijdering 

dient bij voorkeur door twee personen uitgevoerd te worden in verband met de veiligheid. 

11. Ecologische schade moet tot een minimum beperkt worden. Er moet specifieke aandacht besteed 

worden aan de voorkoming van vernietiging van kwetsbare vegetaties, verstoring van de bodem, 

aantasting van paaiplaatsen, verstoring van broedvogels in het broedseizoen. 

12. Gebruikt materiaal, zoals een schop, dient na afloop zorgvuldig gereinigd te worden om verdere 

verspreiding van fragmenten te voorkomen. 

13. Vertroebeling van het water door de werkzaamheden moet maximaal vermeden worden. 

6.3.1.3.2 Machinale verwijdering  

Machinale verwijdering van de grote waternavel met een kraan via grijper of maaikorf zonder snijfunctie  

6.3.1.3.2.1 Waar en wanneer deze methode toe passen? 

Deze methode is met name geschikt om grote hoeveelheden grote waternavel tegelijkertijd uit de 

waterloop te verwijderen. Aangeraden wordt de methode alleen in te zetten wanneer er sprake is van een 

zware besmetting (categorie 3, zie Tabel 15) en de grote waternavel zich voornamelijk in de oevers heeft 

geworteld en NIET in de bodem van de watergang. De methode wordt ingezet wanneer er grote 

hoeveelheden aanwezig zijn in de watergang die redelijkerwijs niet handmatig uit de watergang 

verwijderd kunnen worden. In de praktijk houdt dit in dat de methode ingezet kan worden wanneer er 

veel massa (grote matten) aanwezig is: in de zomerperiode. Deze methode kan niet toegepast worden 

wanneer er een groot risico is op ecologische schade, zoals de aanwezigheid van broedende vogels, 
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paaiplaatsen of kwetsbare vegetatie. Bij toepassing dient men in alle gevallen te voldoen aan de Flora- en 

Faunawet (Nederland) of de code van goede natuurpraktijk (Vlaanderen). De methode dient altijd 

opgevolgd worden door handmatige verwijdering van achtergebleven fragmenten. 

6.3.1.3.2.2 Hoe deze methode toe passen? 

1. Met deze methode moet bovenstrooms gestart worden, zodat eventuele fragmenten reeds 

geschoonde gedeelten niet herbesmetten.  

2. De verspreiding van plantendelen tijdens de werkzaamheden moet zoveel mogelijk voorkomen 

worden. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en het type waterloop kan een van de 

volgende methoden gebruikt worden: plaatsing van drijfschermen rondom de werkplaats, 

plaatsing van roosters op regelmatige afstanden en voor kunstwerken aan het einde van een 

traject. 

3. Plantenresten die in de drijfschermen/roosters terechtkomen, dienen verwijderd te worden 

voordat de schermen/roosters verwijderd dan wel verplaatst worden. 

4. Om fragmentatie zoveel mogelijk te voorkomen mag bij het gebruik van een maaikorf de 

snijfunctie niet gebruikt worden, mogen apparaten die de plant verhakselen niet ingezet worden 

en zijn bootjes met schroef eveneens niet toegestaan vanwege het vermalen van het 

plantenmateriaal bij het heen en weer varen. 

5. Machines die te zwaar zijn voor de omgeving en daardoor schade veroorzaken aan bodem, 

oevers, of andere constructies mogen niet worden ingezet. 

6. De machinale verwijdering van de grote waternavel met een kraan via grijper of maaikorf zonder 

snijfunctie, moet gevolgd worden door frequente handmatige opvolging. Zonder de handmatige 

opvolging is er een grote kans op hergroei van achtergebleven wortelstukken en fragmenten. 

Tevens dient de waterloop direct na de machinale verwijdering gecontroleerd te worden op 

achtergebleven resten, die onmiddellijk handmatig verwijderd dienen te worden. 

7. Gebruikt materiaal dient na afloop van de werkzaamheden op een locatie grondig schoongemaakt 

worden zodat fragmenten van de exoot niet naar een andere locatie verspreid kunnen worden. 

6.3.1.3.2.3 Aandachtspunten 

Bij het gebruik van deze methode is er een groot risico op het gelijktijdig met de planten verwijderen van 

vissen en schaaldieren uit de waterloop. Deze vissen en schaaldieren moeten onmiddellijk terug in de 

waterloop geplaatst worden. 

6.3.1.3.3 Peilverlaging 

Peilverlaging, gevolgd door frequente handmatige opvolging. 

6.3.1.3.3.1 Wanneer deze methode toe passen? 

Peilverlaging kan ingezet worden wanneer grote waternavel in de oevers van de waterloop geworteld is. 

Er dient nadrukkelijk onderscheid gemaakt te worden tussen peilverlaging in de winter met als doel 

blootstelling aan vorst en peilverlaging in de zomer met als doel uitdroging. Deze methode kan alleen 

ingezet worden wanneer de natuurwetgeving in Vlaanderen en Nederland dit toelaat en er een minimaal 

risico is op ecologische schade. Peilverlaging in het voorjaar en najaar heeft weinig zin. 

6.3.1.3.3.2 Waar deze methode toe passen? 

Deze methoden kan ingezet worden in waterlopen waar logischerwijs het peil te sturen is, een 

peilverlaging in de gewenste periode niet tot constructieproblemen van de waterloop leidt door eventuele 
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uitdroging van de oevers, of waar geen gevoelige flora en fauna aanwezig zijn in de periode waarin de 

methode ingezet zal worden. De peilverlaging kan in principe toegepast worden bij iedere 

besmettingsgraad (categorie 1, 2 en 3, Tabel 15). 

6.3.1.3.3.3 Hoe deze methode toe passen? 

In de winter 

1. Peilverlaging in de winter heeft tot doel het blootstellen van de in de oever gewortelde planten 

aan vorst. Bij dit type peilverlaging is het voldoende de in de oever gewortelde planten 

gedurende de vorstperiode bloot te stellen en moet het peil verlaagd zijn tijdens de vorstperiode. 

Indien de vorstperiode vervolgens lang en intensief genoeg is, zal een deel van de grote 

waternavel afsterven. 

2. Het peil moet zodanig verlaagd worden dat grote waternavel die in de oever gevestigd is, aan de 

buitenlucht is blootgesteld.  

3. Het is van belang de oevers zo vrij mogelijk te maken van overige vegetatie. Peilverlaging in 

combinatie met het maaien van de aanwezige vegetatie op de oevers heeft het grootste effect 

omdat grote waternavel dan zo min mogelijk beschutting vindt in overige begroeiing.  

4. Wanneer de grote waternavel zich niet in de bodem bevindt, is volledige droogval niet nodig.  

In de zomer 

1. Peilverlaging in de zomer heeft als doel het uitdrogen van de planten. Het is hierbij van belang 

dat de wortels van de planten onvoldoende water kunnen opnemen en zullen afsterven.  

2. Voorwaarde voor effectieve toepassing van deze methode is dat het peil gedurende langere 

periode (> 3 maanden) verlaagd kan worden, een waterloop wordt liefst geheel drooggelegd. 

Kortdurende (< 3 maanden) peilverlaging heeft onvoldoende effect (zie 6.1.2.6 Kortdurende 

peilverlaging gedurende de zomer) en leidt niet tot een verlaging van het aantal wortels. 

3. Dit moment van peilverlaging heeft in de Benelux duidelijk minder effect omdat de kans dat de 

bodem voldoende uitdroogt, klein is door de regelmatige hoeveelheid neerslag. Daarnaast is het 

voor veel waterlopen onmogelijk om in de zomer het peil te verlagen omdat oevers dan instabiel 

worden. Deze methode is geschikt wanneer er grote hoeveelheden grote waternavel aanwezig 

zijn (categorie 3) die voornamelijk in de oevers van de waterloop geworteld zijn en niet in de 

bodem. Voorts wordt aangeraden deze methode alleen toe te passen wanneer de locatie niet te 

bereiken is met groot materieel.  

6.3.1.3.3.4 Aandachtspunten 

1. Nadeel van peilverlaging is het gebrek aan specificiteit; een peilverlaging waarbij een deel van de 

oever droog komt te liggen zal ook effect hebben op andere flora en fauna. Een peilverlaging 

waarbij de waterloop geheel droog komt te liggen in de zomerperiode zal een zeer groot effect 

hebben op de flora en fauna en niet geschikt zijn in een aantal gevallen. 

2. Deze methode moet, bij zowel winterse als zomerse toepassing, handmatig opgevolgd worden. 

De peilverlaging alleen zal onvoldoende effect hebben om de grote waternavel te bestrijden. 

Indien de peilverlaging in de winter heeft plaatsgevonden dient deze direct in het vroege voorjaar 

bij de eerste tekenen van hergroei gevolgd te worden door handmatige opvolging. Indien de 

peilverlaging in de zomer plaatsvindt, kan de handmatige verwijdering gelijktijdig plaatsvinden. 

Daarnaast zal in beide gevallen ook in de seizoenen volgend op de peilverlaging handmatige 

opvolging noodzakelijk zijn. 
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6.3.1.3.4 Branden 

Branden van individuele groeipunten. 

6.3.1.3.4.1 Waar en wanneer deze methode toe passen? 

Deze methode kan, net als de handmatige verwijdering, ingezet worden in ieder groeiseizoen. 

Voorwaarde voor een goed effect is dat grote waternavel boven het wateroppervlak uit komt. Deze 

methode is het meest effectief op groeipunten van grote waternavel die in een drooggevallen oever of 

bodem wortelen. De methode treft alleen die plantendelen die direct aan de hitte worden blootgesteld. 

Plantendelen die onder water of in de bodem zitten, zullen niet direct afsterven. Voordeel van deze 

methode is dat fragmentatie niet zal optreden. Nadeel dat ieder groeipunt een bepaalde tijd blootgesteld 

moet worden, wat tijd kost. De methode is daarmee niet direct aan te raden in het geval van een 

besmettingsgraad 2 of 3, Tabel 15. 

6.3.1.3.4.2 Hoe deze methode toe passen? 

1. Met het branden wordt het beste gestart zodra de eerste groeipunten zichtbaar zijn. Omdat de 

eerste observatie al in de maand maart kan plaatsvinden, kan dit betekenen dat al in maart 

gestart wordt met het branden. De kracht van deze methode ligt in de mate van blootstelling van 

groeipunten aan hitte en de frequentie waarmee de planten blootgesteld worden. Bij zware 

besmettingen zal de methode naar alle waarschijnlijkheid meerdere seizoenen achter elkaar 

toegepast moeten worden om het gewenste bestrijdingsniveau te verkrijgen. 

2. Tijdens het branden moeten de groeipunten van grote waternavel minimaal twee seconden aan 

de hitte worden blootgesteld 

3. Inzet van een eenvoudige gasbrander, bijvoorbeeld een gasbrander die gebruikt wordt door 

dakdekkers, is voldoende. 

4. De methode moet in het groeiseizoen frequent herhaald worden. Gemiddeld zullen de 

groeipunten elke 4 weken blootgesteld moeten worden. In de zomerperiode ligt de benodigde 

frequentie, afhankelijk van de zomer, rond de 2 weken. In voorjaar en najaar ligt de frequentie 

tussen de 4 en 6 weken. 

5. Bij het branden moet blootstelling van overige vegetatie aan de vlam zoveel mogelijk voorkomen 

worden. 

6. De methode zal gedurende meerdere jaren toegepast moeten worden voordat een volledige 

verwijdering bewerkstelligd wordt. 

6.3.1.3.5 Slibruiming 

Slibruiming, gevolgd door frequente handmatige opvolging.  

6.3.1.3.5.1 Waar en wanneer deze methode toe passen? 

Deze methode kan ingezet worden wanneer er grote hoeveelheden grote waternavel aanwezig zijn 

(besmettingsgraad 3, Tabel 15) en er tevens zeer veel slib in de waterlopen aanwezig is. Deze maatregel 

zal kosteneffectief zijn wanneer een reguliere slibruiming voor de waterloop gepland staat. Voor 

waterlopen waar dit niet het geval is, zal deze methode zeer hoge extra kosten met zich meebrengen. 

Bovendien heeft de methode een groot effect op aanwezige flora en fauna.  

De slibruiming kan het beste uitgevoerd worden in het najaar of het vroege voorjaar. Voordeel bij 

uitvoering in het najaar is dat achterblijvende fragmenten en wortels nog aan eventuele vorst worden 

blootgesteld en een zo klein mogelijke kans op hergroei hebben. 
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6.3.1.3.5.2 Hoe deze methode toe passen? 

1. Omdat grote waternavel diep wortelt in zowel bodem als oever, zal bij de slibruiming een diepe 

ruiming (minstens 20 cm) noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk nutriënten, maar zeker ook 

wortelstukken af te kunnen voeren.  

2. Na een grondige slibruiming moet de locatie regelmatig gecontroleerd worden op hergroei. Indien 

er hergroei plaatsvindt, kan door toepassing van de frequente handmatige verwijdering de grote 

waternavel verwijderd worden.  

3. Vanwege de hoge kosten die met een grondige slibruiming gemoeid gaan, verdient het de 

voorkeur deze methode alleen in te zetten wanneer de slibruiming ook positieve effecten heeft op 

andere aspecten naast de grote waternavel, zoals de waterkwaliteit.  

6.3.1.3.6 Afgraven oevers 

Afgraven van oevers, gevolgd door frequente handmatige opvolging. 

6.3.1.3.6.1 Waar en wanneer deze methode toe passen? 

Deze methode is geschikt wanneer er grote hoeveelheden grote waternavel aanwezig zijn 

(besmettingsgraad 3, Tabel 15) die voornamelijk in de oevers van de waterloop geworteld zijn en niet in 

de bodem.  

Deze methode zal met name effectief zijn wanneer grote waternavel op vele punten diep in de oever is 

geworteld en de waterloop relatief diep is (>1m), waardoor grote waternavel niet of nauwelijks in de 

bodem is geworteld. Het afgraven van oevers kan het beste plaatsvinden in het najaar of het vroege 

voorjaar. Hierbij moet te allen tijde rekening gehouden worden met de wetgeving op het gebied van de 

flora en fauna. 

6.3.1.3.6.2 Hoe deze methode toe passen? 

1. Voordat met de aanvang van de werkzaamheden gestart wordt, moet de breedte waarover de 

grote waternavel is geworteld in de oever, bepaald worden. Door de beworteling van de grote-

waternavelplanten op een aantal punten handmatig te volgen kan een beeld gevormd worden van 

de breedte waarover deze wortelt. Hierbij kan een kleine schop gebruikt worden.  

2. Vervolgens kan het afgraven van de oevers plaatsvinden over minstens deze breedte en diepte. 

Voor een optimaal resultaat wordt het beste een marge van 10 cm toegevoegd, zodat maximale 

verwijdering van de wortels bereikt wordt.  

3. Belangrijk aandachtspunt is dat verspreiding van de losgeraakte planten voorkomen wordt. 

Verspreiding kan voorkomen worden door het watergangsegment dat de behandeling ondergaat 

af te schermen middels drijfschermen en/of drijfbalken.  

4. Tevens is het van belang om bovenstrooms aan te vangen met de werkzaamheden. 

Na afgraven van de oevers moet de locatie regelmatig gecontroleerd worden op hergroei. Indien er 

hergroei plaatsvindt, kan door toepassing van de frequente handmatige verwijdering de grote waternavel 

verwijderd worden. 

6.3.1.3.7 Algemene aandachtspunten bij de bestrijding van grote waternavel 

 Te allen tijde en onafhankelijk van de verwijderingstechniek, moeten nadien: 

o alle nog zichtbare plantendelen met de hand uit het water getrokken en afgevoerd 

worden; 
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o de bedding (waterloopbodem) en de taluds gecontroleerd worden op achterblijvende 

stukjes. 

 De verwijdering van de planten start bij de meest bovenstroomse besmetting.  

 De verspreiding van de plantendelen moet maximaal voorkomen worden. In functie van het 

type waterloop (waterloopbreedte, stroomsnelheid,…) en de plaatselijke omstandigheden moet 

gezocht worden naar de best beschikbare techniek om het op drift raken van plantendelen 

tegen te gaan. Deze technieken zijn onder meer: 

o het gebruik van drijfschermen rond de werkplaats; 

o het plaatsen van roosters op regelmatige afstanden en minstens voor kunstwerken en aan 

het einde van elk traject. De roosters moeten onmiddellijk na het afwerken van een 

traject verwijderd worden. 

Bij het uit de waterloop halen en het eventueel verplaatsen van roosters, drijfnetten, ... moet 

steeds op zorgvuldige wijze alle plantenmateriaal uit de netten, roosters, verwijderd worden.  

 Te allen tijde en onafhankelijk van de aangewende techniek moet steeds de waterafvoer 

gegarandeerd blijven. 

 Bij uitvoering van de werkzaamheden wordt er steeds voor gezorgd dat eventuele ecologische 

schade tot een minimum beperkt wordt. Specifieke aandacht wordt besteed aan de 

voorkoming van vernietiging van kwetsbare vegetaties, verstoring van de bodem, aantasting 

van paaiplaatsen, verstoring van broedvogels in het broedseizoen, … Dit geldt in het bijzonder 

in kwetsbare gebieden (hieronder wordt verstaan: natuurgebied, bosgebied, reservaatgebied 

als planologische bestemming op de gewestplannen, ecologische verbindingszones (EVZ), de 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en de afgebakende VEN-gebieden).  

 Wanneer vissen en/of schaaldieren samen met de waterplanten uit de waterloop verwijderd 

worden, moeten deze onmiddellijk terug in de waterloop geplaatst worden. 

 De uitvoerder van de werkzaamheden dient gebruik te maken van aangepast materieel om 

beschadiging van oevers, taluds, ... te voorkomen. Het gebruik van toestellen die de plant 

verhakselen is niet toegestaan. Ook bootjes met schroef zijn niet toegestaan wegens het 

vermalen van het plantenmateriaal tijdens het over en weer varen. Machines die te zwaar zijn 

voor de omgeving en bijgevolg schade veroorzaken aan bodem, oevers, … zijn eveneens niet 

toegestaan. Dit geldt in het bijzonder in kwetsbare gebieden.  

 Alle plantmateriaal dient afgevoerd te worden. Er kan in sommige gevallen gekozen worden 

voor een tijdelijke deponering (m.b.t. locatie en periode met een maximum van 14 dagen). De 

locatie hiervoor moet zich in elk geval op een veilige afstand (20 m) van de waterloop 

bevinden waarbij er geen contact is met de waterloop en er geen mogelijkheid bestaat dat er 

plantendelen in de waterloop terecht kunnen komen.  

 Het laten groeien van de grote-waternavelbesmetting tot het moment waarop grote drijvende 

matten ontstaan, moet te allen tijde vermeden worden. 

Regelmatige controles van de waterlopen, vroege signalering van een besmetting, dan wel vroege 

hergroei, gecombineerd met een snelle verwijdering van de waargenomen planten, leidt op langere 

termijn tot een kosteneffectieve oplossing. 

6.3.1.4 Ondersteunende beslistabel 

In onderstaande Tabel 17 staat per besmettingsgraad en seizoen aangegeven welke methoden toegepast 

kunnen worden en met welke frequentie dit het beste gedaan kan worden. De frequentie wordt alleen 

weergegeven wanneer de methode vaker dan 1 keer toegepast moet worden. Zo geeft het getal “6” aan 
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dat de methode elke 6 weken toegepast moet worden in het bijbehorende seizoen en bij de bijbehorende 

besmettingsgraad. Hierbij is in onderstaande tabel uitgegaan van de frequentie die nodig is om de 

populatie volledig te verwijderen.  

Voor alle methoden geldt dat voor een volledige uitroeiing herhaalde toepassing in meerdere seizoenen 

zeer waarschijnlijk noodzakelijk is. 

Tabel 17 Ondersteunende beslistabel voor de bestrijding van grote waternavel 

  Aantal weken tussen opeenvolgende behandelingen per seizoen 

Methode Besmet-

tings- 

graad 

Vroege 

voorjaar 

Voorjaar Zomer Najaar Late najaar 

Frequent branden 1 6 4 2 6 6 

 2 6 4 2 6 6 

 3 6 4 2 6 6 

Frequent handmatig 1 6 4 2 4 6 

 2 4 4 2 4 4 

 3 4 2 2 2 4 

1x machinaal 1      

+ frequent handmatig* 2      

 3 4   4 6 

1x machinaal 1      

+ frequent branden* 2      

 3 6   6 6 

Eenmalige slibruiming 1      

 2      

  3      

Peilverlaging 1      

  2      

  3      

Afgraven oevers 1      

  2      

  3      

  Voorkeursperiode 

  Ja, maar periode en besmettingsgraad zijn minder geschikt voor toepassing 

  Nee, periode en besmettingsgraad zijn niet geschikt voor toepassing 

 

* Bij deze methoden wordt bedoeld: eenmalige machinale verwijdering van de grote drijvende matten, gevolgd 

door hetzij frequente handmatige verwijdering met de aangegeven frequentie, hetzij frequent branden met de 

aangegeven frequentie. De machinale verwijdering vindt hierbij nadrukkelijk slechts 1 maal plaats. 

6.3.1.5 Kostenvergelijking: intensieve aanpak vs. regulier beheer 

In deze paragraaf worden de kosten van het beheer van grote waternavel zoals dat tot op heden werd 

uitgevoerd vergeleken met die van een intensieve aanpak in de eerste jaren, gevolgd door controle 

gedurende volgende jaren.  
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Met de intensieve aanpak wordt de methode frequente handmatige verwijdering bedoeld zoals deze in 

paragraaf 6.3.1.3 is beschreven. Hierbij wordt in onderstaande Figuur 34 onderscheid gemaakt tussen de 

uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer en uitbesteding van de werkzaamheden aan een 

aannemer: “intensief eigen personeel” en “intensief aannemer”. Deze beide methoden zijn uiteindelijk 

gericht op een definitieve verwijdering van de grote waternavel  

Met de reguliere methode wordt de gemiddelde door de partners in de regio toegepaste methode bedoeld 

welke vooral gericht is op het beheersbaar houden van de grote waternavel. Hierbij worden slechts grote 

matten grote waternavel, hoofdzakelijk machinaal, verwijderd.  

Bij het opstellen van de grafiek is aangenomen dat er geen bovenstroomse herbesmetting kan 

plaatsvinden. 

Figuur 34 Kostenvergelijking van beheer gericht op populatiebeheersing met beheer gericht op eliminatie 

van grote waternavel in fictieve waterloop over een periode van 20 jaar. 

De rode lijn geeft de kosten van de reguliere aanpak weer welke is gericht op beheersing, de groene lijn 

de kosten van de intensieve aanpak door eigen personeel en de blauwe lijn de kosten wanneer de 

intensieve aanpak wordt uitgevoerd door een aannemer. De methoden zijn binnen het Invexo-project 

gedurende drie jaar getoetst. Het verwachte kostenverloop wordt vanaf jaar 3 met een stippellijn 

aangegeven.  

 

Figuur 34 laat zien dat de intensieve aanpak een financiële investering in de eerste jaren vereist, maar op 

den duur veel lagere kosten met zich meebrengt dan de reguliere beheersing. De totale benodigde kosten 

zijn dan ook met deze methode het laagst.  

Bij uitbesteding van het werk aan een aannemer zullen de kosten doordat werk voor een periode van een 

aantal (2-3) jaar wordt uitbesteed stapsgewijs en op iets langere termijn dalen.  
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6.3.2 Protocol waterteunisbloem 

6.3.2.1 Inleiding  

Alle beschikbare (ervarings- en wetenschappelijke) kennis die van belang is voor de aanpak van een 

besmetting met waterteunisbloem, hetzij uit de literatuur, hetzij binnen het Invexo-project ontwikkeld en 

verzameld, wordt in deze paragraaf samengebracht in een zogenaamd protocol. Het protocol biedt een 

beslissingsondersteunend systeem voor waterteunisbloem, en heeft de volgende doelstelling: “het bieden 

van een handvat aan de partners in de grensregio bij het zo kosteneffectief mogelijk beheersen van 

waterteunisbloem”.  

De meest geschikte methode die op een bepaald moment op een bepaalde plaats ingezet kan worden, 

hangt af van een aantal factoren. Deze factoren betreffen de aard van de besmetting (bijv. nieuwe 

vindplaats, oude besmetting, besmettingsgraad), de locatie (o.a. functie, afmetingen, toegankelijkheid), 

de aanwezigheid van bovenstroomse aanvoer, en de beschikbare capaciteit. 

De waterteunisbloem is een ongewenste exoot die voor problemen kan zorgen. In principe wordt daarom 

aangeraden de waterteunisbloem volledig te verwijderen wanneer deze aangetroffen wordt. Helaas zijn er 

een aantal situaties waarin in eerste instantie ook gekozen kan worden de waterteunisbloem zodanig te 

beheren dat de besmetting niet toeneemt, maar ook naar alle waarschijnlijkheid niet volledig verwijderd 

wordt. Een voorbeeld van zo‟n situatie is een watergang waarin via bovenstroomse aanvoer nieuwe 

fragmenten grote waternavel terechtkomen. Een intensieve aanpak op alleen de besmette watergang 

heeft dan minder zin voordat de bovenstroomse toevoer aan is gepakt. Er kan dan, tijdelijk, gekozen 

worden voor het beheersbaar houden van de waterteunisbloembesmetting totdat de bovenstroomse 

aanvoer is aangepakt. 

In de volgende hoofdstukken beschrijven we de verschillende typen besmettingen die gedurende het 

seizoen aangetroffen kunnen worden (6.3.2.2), de verschillende beschikbare, effectieve methoden 

(6.3.2.3) waarbij aangegeven wordt in welke situatie deze het best toegepast kunnen worden en tot slot 

wordt een ondersteunende beslistabel (6.3.2.4) weergegeven.  

6.3.2.2 Groeistadia en besmettingsgraad 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de groeiwijze van waterteunisbloem gedurende het groeiseizoen. 

Daarnaast wordt een indeling van de besmettingsgraden gegeven. 

6.3.2.2.1 Voorjaar 

In het voorjaar groeien de stengels uit vanuit overwinterende scheuten. Bladeren groeien dan plat op het 

wateroppervlak. Aan de stengeluiteinden vormen zich rozetten. Er kunnen nieuwe stengels groeien vanuit 

wortels in de bodem wanneer de plant in een rustige omgeving staat (Figuur 35). 
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Figuur 35 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van waterteunisbloem in het voorjaar. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Ludwigia grandiflora L.f., 

Plant Protection Service, Aquatic Ecology and Water Management Group, Wageningen UR, Centre for 

Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

6.3.2.2.2 Vroege zomer 

Aan het begin van de zomer is de plant vaak goed gevestigd en begint de groei van verticale stengels 

vanuit de gedrongen kruipende stengels. De stengels hebben meestal vele vertakkingen (Figuur 36). De 

bladeren aan de rand van de zich vormende matten zijn vaak gedrongen. De verticale stengels worden in 

het midden van de matten gezien. Deze groei is in zowel aquatische als terrestrische situaties te zien. 
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Figuur 36 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van waterteunisbloem in de vroege 

zomer. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Ludwigia grandiflora L.f., 

Plant Protection Service, Aquatic Ecology and Water Management Group, Wageningen UR, Centre for 

Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

6.3.2.2.3 Zomer 

Het merendeel van de kruipende stengels zal nu verticaal groeiende vertakkingen gevormd hebben. Ook 

zijn nu de karakteristieke gele bloemen met 5 tot 6 bloemblaadjes te zien. 
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Figuur 37 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van waterteunisbloem in de zomer. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Ludwigia grandiflora L.f., 

Plant Protection Service, Aquatic Ecology and Water Management Group, Wageningen UR, Centre for 

Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

6.3.2.2.4 Winter 

Na de bloei, begint in de vroege herfst het afsterven van de eerste bladeren. Na de eerste koude nachten 

laten de emerse stengels hun blad vallen. Er zijn op dat moment kale houtachtige stengels te zien die 

gedurende de hele winter zichtbaar blijven.  
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Figuur 38 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van waterteunisbloem in de winter. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Ludwigia grandiflora L.f., 

Plant Protection Service, Aquatic Ecology and Water Management Group, Wageningen UR, Centre for 

Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

6.3.2.2.5 Besmettingsgraad 

Om de mate van besmetting gedurende de jaargetijden te kunnen vastleggen, kan gebruik gemaakt 

worden van onderstaande indeling (Tabel 18). Omdat het bij deze indeling gaat om het aantal 

groeipunten langs de oever, kan deze schaal onafhankelijk van het seizoen ingezet worden. 

Tabel 18 Beschrijving van de hoeveelheid besmetting met waterteunisbloem per besmettingsgraad. 

Besmettingsgraad Omschrijving 

0 Geen waterteunisbloem aanwezig 

1 Minder dan 3 groeipunten per 100 m langs de oever 

2 3 tot 10 groeipunten per 100 m langs de oever 

3 Meer dan 10 groeipunten per 100 m langs de oever 

en/of begroeiing van de bodem van de waterloop 
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6.3.2.3 Beschikbare methoden 

6.3.2.3.1 Frequente handmatige verwijdering 

Frequente handmatige verwijdering, eventueel met boot indien breedte en diepte zodanig zijn dat 

bereikbaarheid met lieslaarzen onvoldoende is.  

6.3.2.3.1.1 Waar deze methode toe passen? 

Deze methode is met name geschikt in goed doorwaadbare waterlopen, waterlopen in een ecologisch 

gevoelig gebied, waterlopen met een lichte besmetting (graad 1) met weinig massa en in waterlopen die 

niet of zeer lastig te bereiken zijn met groot materieel. In waterlopen met een zware besmetting (graad 

3) en/of veel massa kan er voor gekozen worden om de waterteunisbloem eerst middels een van de 

overige methoden zoals het machinale ruimen (zie beschrijvingen aldaar) te verwijderen voordat deze 

methode ingezet wordt. 

6.3.2.3.1.2 Wanneer deze methode toe passen? 

De frequente intensieve handmatige verwijdering van waterteunisbloem is de enige methode die 

momenteel beschikbaar is om een besmetting met waterteunisbloem permanent uit een waterloop te 

verwijderen. Indien de methode met de juiste intensiteit, zorgvuldigheid en aandacht wordt toegepast, 

kan waterteunisbloem volledig bestreden worden. Deze methode zal dan gedurende het gehele 

groeiseizoen toegepast moeten worden, meestal gedurende meerdere jaren. Deze methode is geschikt 

voor toepassing in alle jaargetijden. 

6.3.2.3.1.3 Hoe deze methode toe passen? 

1. Met de handmatige verwijdering wordt het beste gestart, zodra de eerste groeipunten zichtbaar 

zijn. Omdat de eerste observatie al in de maand maart kan plaatsvinden, kan dit betekenen dat al 

in maart gestart wordt met de handmatige verwijdering. De kracht van deze methode ligt in de 

nauwkeurigheid en frequentie waarmee de planten, met zoveel mogelijk wortelmateriaal, 

verwijderd worden. Bij zware besmettingen (graad 3) zal de methode naar alle waarschijnlijkheid 

meerdere seizoenen achter elkaar toegepast moeten worden om het gewenste bestrijdingsniveau 

te verkrijgen. 

2. Met de verwijdering wordt in principe bovenstrooms begonnen, zodat eventueel losgeraakte 

plantendelen niet al geschoonde stukken opnieuw besmetten. Om verdere verspreiding middels 

eventuele fragmenten te voorkomen, kan gebruik gemaakt worden van drijfschermen en/of 

drijfbalken rond de werkplaats. Omdat het plaatsen van drijfbalken hoge kosten met zich 

meebrengt, kunnen drijfbalken ook benedenstrooms geplaatst worden om de waterteunisbloem 

op te vangen en te voorkomen dat deze in andere watergangen terechtkomen. Plantenresten die 

in de drijfschermen terechtkomen, dienen verwijderd te worden voordat de schermen verwijderd 

dan wel verplaatst worden. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om drijfschermen en of 

drijfbalken te plaatsen, dient de geschoonde waterloop direct na afloop zeer zorgvuldig nagelopen 

te worden om verspreide fragmenten te verwijderen. 

3. Een besmetting wordt meestal waargenomen doordat de bladeren van de waterteunisbloemplant 

duidelijk zichtbaar zijn. Verwijdering van deze bladeren alleen is echter onvoldoende voor een 

effectieve bestrijding. De plant dient inclusief wortels verwijderd te worden. Om deze wortels te 

lokaliseren moet de stengel vanuit de bladeren van de plant gevolgd worden tot aan het punt 

waar de plant in het substraat of de oever wortelt. Vervolgens dient zoveel mogelijk wortelmassa 

verwijderd te worden, tezamen met de bijbehorende stengels en bladeren. Het is daartoe vaak 

noodzakelijk een gedeelte van de oever of het substraat rondom de plant handmatig af te graven 

met een kleine schop. Daarbij moet zorgvuldig gewerkt worden en fragmentatie van wortels en 

stengels zoveel als mogelijk vermeden worden.  
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4. Het gebruik van een hark en ander materiaal dat een risico op afbreken van plantendelen 

oplevert, dient zo veel mogelijk vermeden te worden, handmatig verwijderen heeft altijd de 

voorkeur. 

5. Bij een oudere besmetting en/of een zware besmetting zijn de wortels vaak over grotere afstand 

(>1m) in de bodem of de oever gegroeid. Voor een optimale bestrijding dienen de wortels zeer 

voorzichtig, zonder te breken, handmatig gevolgd te worden in de bodem/oever en verwijderd te 

worden. In deze gevallen is het noodzakelijk zeer regelmatig op hergroei te controleren, omdat 

het risico op achterblijvende wortelstukken zeer groot is. 

6. Direct na verwijdering moet in alle gevallen het gehele waterloopsegment gecontroleerd 

(nagelopen) worden op achtergebleven plantenresten. Deze resten moeten op dat moment 

alsnog verwijderd worden.  

7. De verwijderde wortels, stengels en bladeren dienen bij voorkeur direct van de locatie afgevoerd 

te worden. Indien dit op de dag van bestrijden niet direct mogelijk is, kunnen de plantenresten 

ook tijdelijk, met een maximum van 14 dagen, op een aanpalend perceel worden gelegd. Let er 

in dat geval op dat de afstand tot de watergang minimaal 20 meter bedraagt en de 

omstandigheden zodanig zijn dat er voldoende mogelijkheid is voor de planten om uit te drogen. 

Deze maatregelen zijn nodig om hergroei in de watergang vanuit deze resten via de oever te 

voorkomen. Een permanente deponering leidt uiteindelijk bijna altijd tot hergroei/nieuwe bron, 

zeker als het grote hoeveelheden zijn. Waterteunisbloem wordt immers ook in droge perioden in 

de bodem van drooggevallen sloten gevonden en kan daar dan prima overleven. En ook in de 

oever kan de plant goed groeien. Een vochtige bodem is voldoende en perioden van droogte 

kunnen vaak ook overleefd worden.  

8. Ervaringen uit de pilots die binnen Invexo zijn uitgevoerd leren ons dat de frequentie van de 

handmatige verwijdering tussen de twee en zes weken dient te liggen. Deze frequentie wordt 

hoofdzakelijk bepaald door de mate van besmetting en het moment gedurende het seizoen. Een 

frequentie van zes weken is voldoende indien het gaat om een besmetting met enkele 

groeipunten langs de oever in het voorjaar (maart-half juni) wanneer de temperatuur en 

daarmee ook de groeisnelheid van waterteunisbloem nog laag zijn. De ervaring leert dat in 

warme zomermaanden en een besmetting van meer dan 10 groeipunten per 100 m oever elke 

drie weken een rondgang noodzakelijk is om waterteunisbloem te verwijderen (half juni-

augustus). In onderstaande tabel staan de vuistregels weergegeven om de juiste frequentie te 

bepalen per type besmetting en moment in het seizoen.  

Tabel 19 Vuistregels voor benodigde frequentie van de handmatige verwijdering van waterteunisbloem 

op basis van besmettingsgraad en seizoen 

 

  Besmetting 

  Licht (graad 1) 

minder dan 3 

groeipunten per 100 m 

oever 

Matig (graad 2) 

3 tot 10 groeipunten 

per 100 m oever 

Zwaar (graad 3) 

>10 groeipunten per 

100 m oever en/of 

begroeiing van de 

bodem 

Seizoen Vroege voorjaar  

(maart-half april) 

1x per 6 weken 1 x per 6 weken 1 x per 6 weken 

Voorjaar  

(april-half juni) 

1x per 5 weken 1x per 5 weken 1x per 5 weken 

Zomer 

(half juni- augustus) 

1x per 3 weken 1x per 3 weken 1x per 3 weken 

Vroege najaar 

(september) 

1x per 5 weken 1x per 5 weken 1 x per 5 weken 

Late najaar 

(oktober-november) 

1x per 6 weken 1 x per 6 weken 1 x per 6 weken 
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9. Deze methode zal in de meeste gevallen gedurende een aantal jaren gehanteerd moeten worden 

om er zeker van te zijn dat de waterteunisbloem volledig uit de watergang verwijderd is. De 

ervaring van de waterbeheerders leert dat er gemiddeld 3 jaar intensieve handmatige 

verwijdering nodig is voordat er over kan worden gegaan op een mindere intensieve periode 

waarin regelmatig gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van waterteunisbloem. 

10. Ecologische schade moet tot een minimum beperkt worden. Er moet specifieke aandacht besteed 

worden aan de voorkoming van vernietiging van kwetsbare vegetaties, verstoring van de bodem, 

aantasting van paaiplaatsen, verstoring van broedvogels in het broedseizoen. 

11. Gebruikt materiaal, zoals een schop, dient na afloop zorgvuldig gereinigd te worden om verdere 

verspreiding van fragmenten te voorkomen. 

12. Vertroebeling van het water door de werkzaamheden moet maximaal vermeden worden. 

6.3.2.3.2 Machinale verwijdering  

Machinale verwijdering van de waterteunisbloem met een kraan via grijper of maaikorf zonder snijfunctie. 

6.3.2.3.2.1 Waar en wanneer deze methode toe passen? 

Deze methode is met name geschikt om grote hoeveelheden waterteunisbloem tegelijkertijd uit de 

waterloop te verwijderen. Aangeraden wordt de methode alleen in te zetten wanneer er sprake is van een 

zware besmetting (categorie 3, zie Tabel 18) en de waterteunisbloem zich voornamelijk in de oevers 

heeft geworteld en NIET in de bodem van de watergang. De methode wordt ingezet wanneer er grote 

hoeveelheden aanwezig zijn in de watergang die redelijkerwijs niet handmatig uit de watergang 

verwijderd kunnen worden. In de praktijk houdt dit in dat de methode ingezet kan worden wanneer er 

veel massa (grote matten) aanwezig is. Deze methode kan niet toegepast worden wanneer er een groot 

risico is op ecologische schade, zoals de aanwezigheid van broedende vogels, paaiplaatsen of kwetsbare 

vegetatie. Bij toepassing dient men in alle gevallen te voldoen aan de Flora- en Faunawet in Nederland en 

de code van goede natuurpraktijk in Vlaanderen. De methode dient altijd opgevolgd worden door 

handmatige verwijdering van achtergebleven fragmenten. 

6.3.2.3.2.2 Hoe deze methode toe passen? 

1. Met deze methode moet bovenstrooms gestart worden, zodat eventuele fragmenten al 

geschoonde gedeelten niet herbesmetten.  

2. De verspreiding van plantendelen tijdens de werkzaamheden moet zoveel mogelijk voorkomen 

worden. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en het type waterloop kan een van de 

volgende methoden gebruikt worden: plaatsing van drijfschermen rondom de werkplaats, 

plaatsing van roosters op regelmatige afstanden en voor kunstwerken aan het einde van een 

traject. 

3. Plantenresten die in de drijfschermen/roosters terechtkomen, dienen verwijderd te worden 

voordat de schermen/roosters verwijderd dan wel verplaatst worden. 

4. Om fragmentatie zoveel mogelijk te voorkomen mag bij het gebruik van een maaikorf de 

snijfunctie niet gebruikt worden, mogen apparaten die de plant verhakselen niet ingezet worden 

en zijn bootjes met schroef eveneens niet toegestaan vanwege het vermalen van het 

plantenmateriaal bij het heen en weer varen. 

5. Machines die te zwaar zijn voor de omgeving en daardoor schade veroorzaken aan bodem, 

oevers, of andere constructies mogen niet worden ingezet. 
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6. De machinale verwijdering van de waterteunisbloem met een kraan via grijper of maaikorf zonder 

snijfunctie, moet gevolgd worden door frequente handmatige opvolging. Zonder de handmatige 

opvolging is er een grote kans op hergroei van achtergebleven wortelstukken en fragmenten. 

Tevens dient de waterloop direct na de machinale verwijdering gecontroleerd te worden op 

achtergebleven resten, welke onmiddellijk handmatig verwijderd dienen te worden. 

7. Gebruikt materiaal dient na afloop van de werkzaamheden op een locatie grondig schoongemaakt 

worden zodat fragmenten van de exoot niet naar een andere locatie verspreid kunnen worden. 

6.3.2.3.2.3 Aandachtspunten 

Bij het gebruik van deze methode is er een groot risico op het gelijktijdig met de planten verwijderen van 

vissen en schaaldieren uit de waterloop. Deze vissen en schaaldieren moeten onmiddellijk terug in de 

waterloop geplaatst worden. 

6.3.2.3.3 Peilverlaging 

Peilverlaging, gevolgd door frequente handmatige opvolging. 

6.3.2.3.3.1 Wanneer deze methode toe passen? 

Peilverlaging kan ingezet worden wanneer waterteunisbloem in de oevers van de waterloop geworteld is. 

Er dient nadrukkelijk onderscheid gemaakt te worden tussen peilverlaging in de winter met als doel 

blootstelling aan vorst en peilverlaging in de zomer met als doel uitdroging. Deze methode kan alleen 

ingezet worden wanneer de natuurwetgeving dit toelaat en er een minimaal risico is op ecologische 

schade. 

6.3.2.3.3.2 Waar deze methode toe passen? 

Deze methoden kan ingezet worden in waterlopen waar logischerwijs het peil te sturen is, een 

peilverlaging in de gewenste periode niet tot constructieproblemen van de waterloop leidt door eventuele 

uitdroging van de oevers, of waar geen gevoelige flora en fauna aanwezig zijn in de periode waarin de 

methode ingezet zal worden. 

6.3.2.3.3.3 Hoe deze methode toe passen? 

In de winter 

1. Peilverlaging in de winter heeft tot doel het blootstellen van de in de oever gewortelde planten 

aan vorst. Bij dit type peilverlaging is het voldoende de in de oever gewortelde planten 

gedurende de vorstperiode bloot te stellen en moet het peil verlaagd zijn tijdens de vorstperiode. 

Indien de vorstperiode vervolgens lang en intensief genoeg is, zal een deel van de 

waterteunisbloem afsterven.  

2. Het peil moet zodanig verlaagd worden dat waterteunisbloem die in de oever gevestigd is, aan de 

buitenlucht is blootgesteld.  

3. Het is van belang de oevers zo vrij mogelijk te maken van overige vegetatie. Peilverlaging in 

combinatie met het maaien van de aanwezige vegetatie op de oevers heeft het grootste effect 

omdat waterteunisbloem dan zo min mogelijk beschutting vindt in overige begroeiing.  

4. Wanneer de waterteunisbloem zich niet in de bodem bevindt, is volledige droogval niet nodig.  
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In de zomer 

1. Peilverlaging in de zomer heeft als doel het uitdrogen van de planten. Het is hierbij van belang 

dat de wortels van de planten onvoldoende water kunnen opnemen en zullen afsterven.  

2. Voorwaarde voor effectieve toepassing van deze methode is dat het peil gedurende langere 

periode (>3 maanden) verlaagd kan worden, een waterloop wordt liefst geheel drooggelegd. 

Kortdurende (<3 maanden) peilverlaging heeft onvoldoende effect en leidt niet tot een verlaging 

van het aantal wortels. 

3. Dit moment van peilverlaging heeft in de Benelux duidelijk minder effect omdat de kans dat de 

bodem voldoende uitdroogt klein is door de regelmatige hoeveelheid neerslag. Daarnaast is het 

voor veel waterlopen onmogelijk om in de zomer het peil te verlagen omdat oevers dan instabiel 

worden. Deze methode is geschikt wanneer er grote hoeveelheden waterteunisbloem aanwezig 

zijn (categorie 3) die voornamelijk in de oevers van de waterloop geworteld zijn en niet in de 

bodem. Voorts wordt aangeraden deze methode alleen toe te passen wanneer de locatie niet te 

bereiken is met groot materieel.  

6.3.2.3.3.4 Aandachtspunten 

1. Nadeel van peilverlaging is het gebrek aan specificiteit; een peilverlaging waarbij een deel van de 

oever droog komt te liggen zal ook effect hebben op andere flora en fauna. Een peilverlaging 

waarbij de waterloop geheel droog komt te liggen in de zomerperiode zal een zeer groot effect 

hebben op de flora en fauna en niet geschikt zijn in een aantal gevallen. 

2. Deze methode moet, bij zowel winterse als zomerse toepassing, handmatig opgevolgd worden. 

De peilverlaging alleen zal onvoldoende effect hebben om de waterteunisbloem te bestrijden. 

Indien de peilverlaging in de winter heeft plaatsgevonden dient deze direct in het vroege voorjaar 

bij de eerste tekenen van hergroei gevolgd te worden door handmatige opvolging. Indien de 

peilverlaging in de zomer plaatsvindt, kan de handmatige verwijdering gelijktijdig plaatsvinden. 

Daarnaast zal in beide gevallen ook in de seizoenen volgend op de peilverlaging handmatige 

opvolging noodzakelijk zijn. 

6.3.2.3.4 Branden 

Branden van individuele groeipunten. 

6.3.2.3.4.1 Waar en wanneer deze methode toe passen? 

Deze methode kan, net als de handmatige verwijdering, ingezet worden in ieder groeiseizoen. 

Voorwaarde voor een goed effect is dat waterteunisbloem boven het wateroppervlak uit komt. Deze 

methode is het meest effectief op groeipunten van waterteunisbloem die in een drooggevallen oever of 

bodem wortelen. De methode treft alleen die plantendelen die direct aan de hitte worden blootgesteld. 

Plantendelen die onder water of in de bodem zitten, zullen niet direct afsterven. Voordeel van deze 

methode is dat fragmentatie niet zal optreden.  

6.3.2.3.4.2 Hoe deze methode inzetten? 

1. Met het branden wordt het beste gestart zodra de eerste groeipunten zichtbaar zijn. Omdat de 

eerste observatie al in de maand maart kan plaatsvinden, kan dit betekenen dat al in maart 

gestart wordt met het branden. De kracht van deze methode ligt in de mate van blootstelling van 

groeipunten aan hitte en de frequentie waarmee de planten blootgesteld worden. Bij zware 

besmettingen zal de methode naar alle waarschijnlijkheid meerdere seizoenen achter elkaar 

toegepast moeten worden om het gewenste bestrijdingsniveau te verkrijgen. 
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2. Tijdens het branden moeten de groeipunten van waterteunisbloem minimaal twee seconden aan 

de hitte worden blootgesteld 

3. Inzet van een eenvoudige gasbrander, bijvoorbeeld een gasbrander die gebruikt wordt door 

dakdekkers, is voldoende. 

4. De methode moet in het groeiseizoen frequent herhaald worden. Gemiddeld zullen de 

groeipunten elke 6 weken blootgesteld moeten worden. In de zomerperiode ligt de benodigde 

frequentie, afhankelijk van de zomer, rond de 3 weken. In voorjaar en najaar ligt de frequentie 

tussen de 6 en 8 weken. 

5. Bij het branden moet blootstelling van overige vegetatie aan de vlam zoveel mogelijk voorkomen 

worden. 

6. De methode zal gedurende meerdere jaren toegepast moeten worden voordat een volledige 

verwijdering bewerkstelligd wordt. 

6.3.2.3.5 Slibruiming 

Slibruiming, gevolgd door frequente handmatige opvolging.  

6.3.2.3.5.1 Waar en wanneer deze methode toepassen? 

Deze methode kan ingezet worden wanneer er grote hoeveelheden waterteunisbloem aanwezig zijn 

(graad 3, zie Tabel 18Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) en er tevens zeer veel slib in de 

waterlopen aanwezig is. Deze maatregel zal kosteneffectief zijn wanneer een reguliere slibruiming voor 

de waterloop gepland staat. Voor waterlopen waar dit niet het geval is, zal deze methode zeer hoge extra 

kosten met zich meebrengen. Bovendien heeft de methode een groot effect op aanwezige flora en fauna.  

De slibruiming kan het beste uitgevoerd worden in het najaar of het vroege voorjaar. Voordeel bij 

uitvoering in het najaar is dat achterblijvende fragmenten en wortels nog aan eventuele vorst worden 

blootgesteld en een zo klein mogelijke kans op hergroei hebben. 

6.3.2.3.5.2 Hoe deze methode toe passen? 

1. Omdat waterteunisbloem diep wortelt in zowel bodem als oever, zal bij de slibruiming een diepe 

ruiming (minstens 20 cm) noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk nutriënten, maar zeker ook 

wortelstukken af te kunnen voeren.  

2. Na een grondige slibruiming moet de locatie regelmatig gecontroleerd worden op hergroei. Indien 

er hergroei plaatsvindt, kan door toepassing van de frequente handmatige verwijdering de 

waterteunisbloem verwijderd worden.  

3. Vanwege de hoge kosten die met een grondige slibruiming gepaard gaan, verdient het de 

voorkeur deze methode alleen in te zetten wanneer de slibruiming ook positieve effecten heeft op 

andere aspecten dan de waterteunisbloem, zoals de waterkwaliteit.  

6.3.2.3.6 Algemene aandachtspunten bij de bestrijding van waterteunisbloem 

 Te allen tijde en onafhankelijk van de verwijderingstechniek, moeten nadien: 

o alle nog zichtbare plantendelen met de hand uit het water getrokken en afgevoerd 

worden; 

o de bedding (waterloopbodem) en de taluds gecontroleerd worden op achterblijvende 

stukjes. 
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 De verwijdering van de planten start bij de meest bovenstroomse besmetting.  

 De verspreiding van de plantendelen moet maximaal voorkomen worden. In functie van het 

type waterloop (waterloopbreedte, stroomsnelheid,…) en de plaatselijke omstandigheden moet 

gezocht worden naar de best beschikbare techniek om het op drift raken van plantendelen 

tegen te gaan. Deze technieken zijn onder meer: 

o het gebruik van drijfschermen rond de werkplaats; 

o het plaatsen van roosters op regelmatige afstanden en minstens voor kunstwerken en aan 

het einde van elk traject. De roosters moeten onmiddellijk na het afwerken van een 

traject verwijderd worden. 

Bij het uit de waterloop halen en het eventueel verplaatsen van roosters, drijfnetten, ... moet 

steeds op zorgvuldige wijze alle plantenmateriaal uit de netten, roosters, verwijderd worden.  

 Te allen tijde en onafhankelijk van de aangewende techniek moet steeds de waterafvoer 

gegarandeerd blijven. 

 Bij uitvoering van de werkzaamheden wordt er steeds voor gezorgd dat eventuele ecologische 

schade tot een minimum beperkt wordt. Specifieke aandacht wordt besteed aan de 

voorkoming van vernietiging van kwetsbare vegetaties, verstoring van de bodem, aantasting 

van paaiplaatsen, verstoring van broedvogels in het broedseizoen, …Dit geldt in het bijzonder 

in kwetsbare gebieden (hieronder wordt verstaan: natuurgebied, bosgebied, reservaatgebied 

als planologische bestemming op de gewestplannen, ecologische verbindingszones (EVZ), de 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en de afgebakende VEN-gebieden).  

 Wanneer vissen en/of schaaldieren samen met de waterplanten uit de waterloop verwijderd 

worden moeten deze onmiddellijk terug in de waterloop geplaatst worden. 

 De uitvoerder van de werkzaamheden dient gebruik te maken van aangepast materieel om 

beschadiging van oevers, taluds, ... te voorkomen. Het gebruik van toestellen die de plant 

verhakselen is niet toegestaan. Ook bootjes met schroef zijn niet toegestaan wegens het 

vermalen van het plantenmateriaal tijdens het over en weer varen. Machines die te zwaar zijn 

voor de omgeving en bijgevolg schade veroorzaken aan bodem, oevers, … zijn eveneens niet 

toegestaan. Dit geldt in het bijzonder in kwetsbare gebieden.  

 Alle plantmateriaal dient afgevoerd te worden. Er kan in sommige gevallen gekozen worden 

voor een tijdelijke deponering (m.b.t. locatie en periode met een maximum van 14 dagen). De 

locatie hiervoor moet zich in elk geval op een veilige afstand (20 m) van de waterloop 

bevinden waarbij er geen contact is met de waterloop en er geen mogelijkheid bestaan dat er 

plantendelen in de waterloop terecht kunnen komen.  

 Het laten groeien van de waterteunisbloembesmetting tot het moment waarop grote drijvende 

matten ontstaan, moet te allen tijde vermeden worden. 

 Regelmatige controles van de waterlopen, vroege signalering van een besmetting, dan wel 

vroege hergroei, gecombineerd met een snelle verwijdering van de waargenomen planten, 

leidt op langere termijn tot een kosteneffectieve oplossing. 



 

120 Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten www.invexo.eu 

 

6.3.2.4 Ondersteunende beslistabel bij de bestrijding van waterteunisbloem 

In onderstaande Tabel 20 staat per besmettingsgraad en seizoen aangegeven welke methoden toegepast 

kunnen worden en met welke frequentie dit het beste gedaan kan worden. De frequentie wordt alleen 

weergegeven wanneer de methode vaker dan 1 keer toegepast moet worden. Zo geeft het getal “6” aan 

dat de methode elke 6 weken toegepast moet worden in het bijbehorende seizoen en bij de bijbehorende 

besmettingsgraad. Hierbij is in onderstaande tabel uitgegaan van de frequentie die nodig is om de 

populatie volledig te verwijderen.  

Voor alle methoden geldt dat voor een volledige uitroeiing herhaalde toepassing in meerdere seizoenen 

zeer waarschijnlijk noodzakelijk is. 

Tabel 20 Ondersteunende beslistabel bij de bestrijding van waterteunisbloem. 

 

  Aantal weken tussen opeenvolgende behandelingen per seizoen 

Methode Besmet-

tings- 

graad 

Vroege 

voorjaar 

Voorjaar Zomer Najaar Late 

najaar 

Frequent branden 1 8 6 3 6 8 

 2 8 6 3 6 8 

 3 8 6 3 6 8 

Frequent handmatig 1 6 5 3 5 6 

 2 6 5 3 5 6 

 3 6 5 3 5 6 

1x machinaal 1      

+ frequent handmatig* 2      

 3 6   5 6 

1x machinaal 1      

+ frequent branden* 2      

 3 8   6 8 

Eenmalige slibruiming 1      

 2      

 3      

Peilverlaging 1      

 2      

 3      

Afgraven oevers 1      

 2      

 3      

 Voorkeursperiode 

 Ja, maar periode en besmettingsgraad zijn minder geschikt voor toepassing 

 Nee, periode en besmettingsgraad zijn niet geschikt voor toepassing 

* Bij deze methoden wordt bedoeld: eenmalige machinale verwijdering van de grote drijvende matten, gevolgd 

door hetzij frequente handmatige verwijdering met de aangegeven frequentie, hetzij frequent branden met de 

aangegeven frequentie. De machinale verwijdering vindt hierbij nadrukkelijk slechts 1 maal plaats. 
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6.3.3 Protocol parelvederkruid 

6.3.3.1 Inleiding 

Alle beschikbare (ervarings- en wetenschappelijke) kennis die van belang is voor de aanpak van een 

besmetting met parelvederkruid, hetzij uit de literatuur, hetzij binnen het Invexo-project ontwikkeld en 

verzameld, wordt in dit document samengebracht in een zogenaamd protocol. Het protocol biedt een 

beslissingsondersteunend systeem voor parelvederkruid, en heeft de volgende doelstelling: “het bieden 

van een handvat aan de partners in de grensregio bij het zo kosteneffectief mogelijk beheersen van 

parelvederkruid”.  

De meest geschikte methode die op een bepaald moment op een bepaalde plaats ingezet kan worden, 

hangt af van een aantal factoren. Deze factoren betreffen de aard van de besmetting (bijv. nieuwe 

vindplaats, oude besmetting, besmettingsgraad), de locatie (o.a. functie, afmetingen, toegankelijkheid), 

de aanwezigheid van bovenstroomse aanvoer, en de beschikbare capaciteit. 

Parelvederkruid is een ongewenste exoot die voor problemen kan zorgen. In principe wordt daarom 

aangeraden parelvederkruid volledig te verwijderen wanneer deze aangetroffen wordt. Helaas zijn er een 

aantal situaties waarin in eerste instantie ook gekozen kan worden parelvederkruid zodanig te beheren 

dat de besmetting niet toeneemt, maar ook naar alle waarschijnlijkheid niet volledig verwijderd wordt. 

Een voorbeeld van zo‟n situatie is een watergang waarin via bovenstroomse aanvoer nieuwe fragmenten 

parelvederkruid terechtkomen. Een intensieve aanpak op alleen de besmette watergang heeft dan minder 

zin voordat de bovenstroomse toevoer aan is gepakt. Er kan dan, tijdelijk, gekozen worden voor het 

beheersbaar houden van de parelvederkruidbesmetting totdat de bovenstroomse aanvoer is aangepakt. 

In de volgende paragrafen beschrijven we de verschillende typen besmettingen die gedurende het 

seizoen aangetroffen kunnen worden (6.3.3.2), de verschillende beschikbare, effectieve methoden 

(6.3.3.3) waarbij aangegeven wordt in welke situatie deze het best toegepast kunnen worden en tot slot 

wordt een ondersteunende beslistabel (6.3.3.4) weergegeven. 

6.3.3.2 Groeistadia en besmettingsgraad 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de groeiwijze van parelvederkruid gedurende het groeiseizoen. 

Daarnaast wordt een indeling van de besmettingsgraden gegeven.  

6.3.3.2.1 Voorjaar 

Wanneer de watertemperatuur in het voorjaar boven de 10°C uitkomt, ontwikkelen zich zijwortels op de 

individuele stolonen, meestal twee tot drie per nodium. Er worden eveneens bijwortels gevormd die de 

emerse delen steunen bij opwaartse groei. Submerse stengels ontwikkelen zich pas nadat de zijwortels 

zich ontwikkeld hebben. De stengels en bladeren hebben een rode kleur. Meestal zijn er pas emerse 

delen te zien in het late voorjaar (mei) (Figuur 39). 
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Figuur 39 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van parelvederkruid in het voorjaar. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdcourt, Plant Protection Service, Aquatic Ecology and Water Management Group, Wageningen 

UR, Centre for Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

6.3.3.2.2 Zomer 

Begin juni kunnen de stengels drijvende matten vormen van waaruit stengels zich verticaal oprichten. De 

meest actieve groei van de plant vindt plaats aan de randen van de drijftillen en de uitstekende stengels. 

Door de groei van de uitstekende, verticale stengels, verzinken oudere stengels. Op deze verzinkende 

stengels worden meerdere bijwortels en nieuwe submerse stengels gevormd, welke uiteindelijk ook weer 

emers zullen groeien.  

Over het algemeen worden de emerse delen alleen aangetroffen in stilstaand of langzaamstromend 

water, waar dan ook hoge dichtheden aangetroffen kunnen worden, zeker in warme en zonnige zomers. 

In snel stromend water kan de soort het gehele jaar door submers verblijven. 
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Figuur 40 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van parelvederkruid in de zomer. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdcourt, Plant Protection Service, Aquatic Ecology and Water Management Group, Wageningen 

UR, Centre for Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

6.3.3.2.3 Herfst 

Met een afnemende daglengte en lagere temperaturen neemt de groeisnelheid af en beginnen de matten 

te fragmenteren. Hierdoor ontstaan levensvatbare fragmenten die met de stroming meegevoerd worden 

en voor spreiding zorgen.  

Naarmate de herfst vordert, zakken de opstaande emerse stengels in en komen op het wateroppervlak te 

liggen. De onderzijde van de mat zal daardoor afsterven en zwart verkleuren. Uiteindelijk zullen alleen de 

submerse stolonen intact blijven. 
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Figuur 41 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van parelvederkruid in de herfst. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdcourt, Plant Protection Service, Aquatic Ecology and Water Management Group, Wageningen 

UR, Centre for Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

6.3.3.2.4 Winter 

Parelvederkruid is winterhard en lijkt niet serieus teruggezet te worden door vorst. De submerse delen 

behouden zelfs in de winter en gedurende vorst hun groene kleur en zijn in staat (een geringe 

hoeveelheid) te groeien, indien er voldoende lichtinval is. Tijdens deze periode worden voornamelijk 

nieuwe groeipunten gevormd, van waaruit in het daaropvolgende voorjaar weer nieuwe stengels kunnen 

groeien. De in de herfst verspreidde fragmenten overwinteren liggend op sediment. 
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Figuur 42 Schematische weergave van de gemiddelde besmetting van parelvederkruid in de winter. 

(Aangepast uit Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdcourt, Plant Protection Service, Aquatic Ecology and Water Management Group, Wageningen 

UR, Centre for Ecology and Hydrology, Wallinford). 

 

6.3.3.2.5 Besmettingsgraad 

Om de mate van besmetting gedurende de jaargetijden te kunnen vastleggen, kan gebruik gemaakt 

worden van onderstaande indeling in Tabel 21. Omdat het bij deze indeling gaat om het aantal 

groeipunten langs de oever, kan deze schaal onafhankelijk van het seizoen ingezet worden. 

Tabel 21 Beschrijving van de mate van besmetting door parelvederkruid per besmettingsgraad 

Besmettingsgraad Omschrijving 

0 Geen parelvederkruid aanwezig 

1 Minder dan 3 groeipunten per 100 m langs de oever 

2 3 tot 10 groeipunten per 100 m langs de oever 

3 Meer dan 10 groeipunten per 100 m langs de oever 

en/of begroeiing van de bodem van de waterloop 
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6.3.3.3 Beschikbare methoden 

6.3.3.3.1 Frequente handmatige verwijdering 

Frequente handmatige verwijdering, eventueel met boot indien breedte en diepte zodanig zijn dat 

bereikbaarheid met lieslaarzen onvoldoende is.  

6.3.3.3.1.1 Waar deze methode toe passen? 

Deze methode is met name geschikt in goed doorwaadbare waterlopen, waterlopen in een ecologisch 

gevoelig gebied, waterlopen met een lichte besmetting (graad 1) met weinig massa en in waterlopen die 

niet of zeer lastig te bereiken zijn met groot materieel. In waterlopen met een zware besmetting (graad 

3) en/of veel massa kan er voor gekozen worden om het parelvederkruid eerst middels een van de 

overige methoden zoals het machinale ruimen (zie beschrijvingen aldaar) te verwijderen voordat deze 

methode ingezet wordt. 

6.3.3.3.1.2 Wanneer deze methode toe passen? 

De frequente intensieve handmatige verwijdering van parelvederkruid is de enige methode die 

momenteel beschikbaar is om een besmetting met parelvederkruid permanent uit een waterloop te 

verwijderen. Indien de methode met de juiste intensiteit, zorgvuldigheid en aandacht wordt toegepast, 

kan parelvederkruid volledig bestreden worden. Deze methode zal dan gedurende het gehele 

groeiseizoen toegepast moeten worden, meestal gedurende meerdere jaren. Deze methode is geschikt 

voor toepassing in alle jaargetijden. 

6.3.3.3.1.3 Hoe deze methode toe passen? 

1. Met de handmatige verwijdering wordt het beste gestart, zodra de eerste groeipunten zichtbaar 

zijn. Omdat de eerste observatie al in de maand maart kan plaatsvinden, kan dit betekenen dat al 

in maart gestart wordt met de handmatige verwijdering. De kracht van deze methode ligt in de 

nauwkeurigheid en frequentie waarmee de planten, met zoveel mogelijk wortelmateriaal, 

verwijderd worden. Bij zware besmettingen zal de methode naar alle waarschijnlijkheid meerdere 

seizoenen achter elkaar toegepast moeten worden om het gewenste bestrijdingsniveau te 

verkrijgen. 

2. Met de verwijdering wordt in principe bovenstrooms begonnen, zodat eventueel losgeraakte 

plantendelen niet al geschoonde stukken opnieuw besmetten. Om verdere verspreiding middels 

eventuele fragmenten te voorkomen, kan gebruik gemaakt worden van drijfschermen en/of 

drijfbalken rond de werkplaats. Omdat het plaatsen van drijfbalken hoge kosten met zich 

meebrengt, kunnen drijfbalken ook benedenstrooms geplaatst worden om het parelvederkruid op 

te vangen en te voorkomen dat deze in andere watergangen terechtkomen. Plantenresten die in 

de drijfschermen terechtkomen, dienen verwijderd te worden voordat de schermen verwijderd 

dan wel verplaatst worden. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om drijfschermen en of 

drijfbalken te plaatsen, dient de geschoonde waterloop direct na afloop zeer zorgvuldig nagelopen 

te worden om verspreide fragmenten te verwijderen. 

3. Een besmetting wordt meestal waargenomen doordat de bladeren van de parelvederkruidplant 

duidelijk zichtbaar zijn. Verwijdering van deze bladeren alleen is echter onvoldoende voor een 

effectieve bestrijding. De plant dient inclusief wortels verwijderd te worden. Om deze wortels te 

lokaliseren moet de stengel vanuit de bladeren van de plant gevolgd worden tot aan het punt 

waar de plant in het substraat of de oever wortelt. Vervolgens dient zoveel mogelijk wortelmassa 

verwijderd te worden, tezamen met de bijbehorende stengels en bladeren. Het is daartoe vaak 

noodzakelijk een gedeelte van de oever of het substraat rondom de plant handmatig af te graven 

met een kleine schop. Daarbij moet zorgvuldig gewerkt worden en fragmentatie van wortels en 

stengels zoveel als mogelijk vermeden worden.  
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4. Het gebruik van een hark en ander materiaal dat een risico op afbreken van plantendelen 

oplevert, dient zo veel mogelijk vermeden te worden, handmatig verwijderen heeft altijd de 

voorkeur. 

5. Bij een oudere besmetting en/of een zware besmetting zijn de wortels vaak over grotere afstand 

(>1m) in de bodem of de oever gegroeid. Voor een optimale bestrijding dienen de wortels zeer 

voorzichtig, zonder te breken, handmatig gevolgd te worden in de bodem/oever en verwijderd te 

worden. In deze gevallen is het noodzakelijk zeer regelmatig op hergroei te controleren, omdat 

het risico op achterblijvende wortelstukken zeer groot is. 

6. Direct na verwijdering moet in alle gevallen het gehele waterloopsegment gecontroleerd 

(nagelopen) worden op achtergebleven plantenresten. Deze resten moeten op dat moment 

alsnog verwijderd worden.  

7. De verwijderde wortels, stengels en bladeren dienen bij voorkeur direct van de locatie afgevoerd 

te worden. Indien dit op de dag van bestrijden niet direct mogelijk is, kunnen de plantenresten 

ook tijdelijk, met een maximum van 14 dagen, op een aanpalend perceel worden gelegd. Let er 

in dat geval op dat de afstand tot de watergang minimaal 20 meter bedraagt en de 

omstandigheden zodanig zijn dat er voldoende mogelijkheid is voor de planten om uit te drogen. 

Deze maatregelen zijn nodig om hergroei in de watergang vanuit deze resten via de oever te 

voorkomen. Een permanente deponering leidt uiteindelijk bijna altijd tot hergroei/nieuwe bron, 

zeker als het grote hoeveelheden zijn. Parelvederkruid wordt immers ook in droge perioden in de 

bodem van drooggevallen sloten gevonden en kan daar dan prima overleven. En ook in de oever 

kan de plant goed groeien. Een vochtige bodem is voldoende en perioden van droogte kunnen 

vaak ook overleefd worden.  

8. Ervaringen uit de pilots die binnen Invexo zijn uitgevoerd leren ons dat de frequentie van de 

handmatige verwijdering tussen de twee en zes weken dient te liggen. Deze frequentie wordt 

hoofdzakelijk bepaald door de mate van besmetting en het moment gedurende het seizoen. Een 

frequentie van zes weken is voldoende indien het gaat om een besmetting met enkele 

groeipunten langs de oever in het vroege voorjaar (maart-half april) wanneer de temperatuur en 

daarmee ook de groeisnelheid van parelvederkruid nog laag zijn. De ervaring leert dat in warme 

zomermaanden en een besmetting van meer dan 10 groeipunten per 100m oever elke drie weken 

een rondgang noodzakelijk is om parelvederkruid te verwijderen (half juni-augustus). In 

onderstaande Tabel 11 staan de vuistregels weergegeven om de juiste frequentie te bepalen per 

type besmetting en moment in het seizoen.  

Tabel 22 Vuistregels voor benodigde frequentie van de handmatige verwijdering van parelvederkruid op 

basis van besmettingsgraad en seizoen 

 

  Besmetting 

  Licht (graad 1) 

minder dan 

3 groeipunten 

per 100 m oever 

Matig (graad 2) 

3 tot 10 groeipunten 

per 100 m oever 

Zwaar (graad 3) 

>10 groeipunten per 

100 m oever en/of 

begroeiing van de 

bodem 

Seizoen Vroege voorjaar  

(maart-half april) 
1x per 6 weken 1 x per 6 weken 1 x per 6 weken 

Voorjaar  

(april-half juni) 
1x per 5 weken 1x per 5 weken 1x per 5 weken 

Zomer 

(half juni- augustus) 
1x per 3 weken 1x per 3 weken 1x per 3 weken 

Vroege najaar 

(september) 
1x per 5 weken 1x per 5 weken 1 x per 5 weken 

Late najaar 

(oktober-november) 
1x per 6 weken 1 x per 6 weken 1 x per 6 weken 
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9. Deze methode zal in de meeste gevallen gedurende een aantal jaren gehanteerd moeten worden 

om er zeker van te zijn dat het parelvederkruid volledig uit de watergang verwijderd is. De 

ervaring van de waterbeheerders leert dat er gemiddeld 3 jaar intensieve handmatige 

verwijdering nodig is voordat er over kan worden gegaan op een mindere intensieve periode 

waarin regelmatig gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van parelvederkruid. 

10. Ecologische schade moet tot een minimum beperkt worden. Er moet specifieke aandacht besteed 

worden aan de voorkoming van vernietiging van kwetsbare vegetaties, verstoring van de bodem, 

aantasting van paaiplaatsen, verstoring van broedvogels in het broedseizoen. 

11. Gebruikt materiaal, zoals een schop, dient na afloop zorgvuldig gereinigd te worden om verdere 

verspreiding van fragmenten te voorkomen. 

12. Vertroebeling van het water door de werkzaamheden moet maximaal vermeden worden. 

6.3.3.3.2 Machinale verwijdering 

Machinale verwijdering van het parelvederkruid met een kraan via grijper of maaikorf zonder snijfunctie. 

6.3.3.3.2.1 Waar en wanneer deze methode toe passen? 

Deze methode is met name geschikt om grote hoeveelheden parelvederkruid tegelijkertijd uit de 

waterloop te verwijderen. Aangeraden wordt de methode alleen in te zetten wanneer er sprake is van een 

zware besmetting (categorie 3, zie Tabel 21) en het parelvederkruid zich voornamelijk in de oevers heeft 

geworteld en NIET in de bodem van de watergang. De methode wordt ingezet wanneer er grote 

hoeveelheden aanwezig zijn in de watergang die redelijkerwijs niet handmatig uit de watergang 

verwijderd kunnen worden. In de praktijk houdt dit in dat de methode ingezet kan worden wanneer er 

veel massa aanwezig is. Deze methode kan niet toegepast worden wanneer er een groot risico is op 

ecologische schade, zoals de aanwezigheid van broedende vogels, paaiplaatsen of kwetsbare vegetatie. 

Bij toepassing dient men in alle gevallen te voldoen aan de natuurwetgeving. De methode dient altijd 

opgevolgd worden door handmatige verwijdering van achtergebleven fragmenten. 

6.3.3.3.2.2 Hoe deze methode toe passen? 

1. Met deze methode moet bovenstrooms gestart worden, zodat eventuele fragmenten al 

geschoonde gedeelten niet herbesmetten.  

2. De verspreiding van plantendelen tijdens de werkzaamheden moet zoveel mogelijk voorkomen 

worden. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en het type waterloop kan een van de 

volgende methoden gebruikt worden: plaatsing van drijfschermen rondom de werkplaats, 

plaatsing van roosters op regelmatige afstanden en voor kunstwerken aan het einde van een 

traject. 

3. Plantenresten die in de drijfschermen/roosters terechtkomen, dienen verwijderd te worden 

voordat de schermen/roosters verwijderd dan wel verplaatst worden. 

4. Om fragmentatie zoveel mogelijk te voorkomen mag bij het gebruik van een maaikorf de 

snijfunctie niet gebruikt worden, mogen apparaten die de plant verhakselen niet ingezet worden 

en zijn bootjes met schroef eveneens niet toegestaan vanwege het vermalen van het 

plantenmateriaal bij het heen en weer varen. 

5. Machines die te zwaar zijn voor de omgeving en daardoor schade veroorzaken aan bodem, 

oevers, of andere constructies mogen niet worden ingezet. 

6. De machinale verwijdering van het parelvederkruid met een kraan via grijper of maaikorf zonder 

snijfunctie, moet gevolgd worden door frequente handmatige opvolging. Zonder de handmatige 

opvolging is er een grote kans op hergroei van achtergebleven wortelstukken en fragmenten. 
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Tevens dient de waterloop direct na de machinale verwijdering gecontroleerd te worden op 

achtergebleven resten, die onmiddellijk handmatig verwijderd dienen te worden. 

7. Gebruikt materiaal dient na afloop van de werkzaamheden op een locatie grondig schoongemaakt 

worden zodat fragmenten van de exoot niet naar een andere locatie verspreid kunnen worden. 

6.3.3.3.2.3 Aandachtspunten 

Bij het gebruik van deze methode is er een groot risico op het gelijktijdig met de planten verwijderen van 

vissen en schaaldieren uit de waterloop. Deze vissen en schaaldieren moeten onmiddellijk terug in de 

waterloop geplaatst worden. 

6.3.3.3.3 Peilverlaging 

Peilverlaging, gevolgd door frequente handmatige opvolging. 

6.3.3.3.3.1 Wanneer deze methode in zetten? 

Peilverlaging kan ingezet worden wanneer parelvederkruid in de oevers van de waterloop geworteld is. Er 

dient nadrukkelijk onderscheid gemaakt te worden tussen peilverlaging in de winter met als doel 

blootstelling aan vorst en peilverlaging in de zomer met als doel uitdroging. Deze methode kan alleen 

ingezet worden wanneer de Flora- en Faunawetgeving  in Nederland en de code van goede natuurpraktijk 

in Vlaanderen dit toelaat en er een minimaal risico is op ecologische schade. 

6.3.3.3.3.2 Waar deze methode in zetten? 

Deze methoden kan ingezet worden in waterlopen waar logischerwijs het peil te sturen is, een 

peilverlaging in de gewenste periode niet tot constructieproblemen van de waterloop leidt door eventuele 

uitdroging van de oevers, of waar geen gevoelige flora en fauna aanwezig zijn in de periode waarin de 

methode ingezet zal worden. 

6.3.3.3.3.3 Hoe deze methode in zetten? 

In de winter 

1. Peilverlaging in de winter heeft tot doel het blootstellen van de in de oever gewortelde planten 

aan vorst. Bij dit type peilverlaging is het voldoende de in de oever gewortelde planten 

gedurende de vorstperiode bloot te stellen en moet het peil verlaagd zijn tijdens de vorstperiode. 

Indien de vorstperiode vervolgens lang en intensief genoeg is, zal een deel van het 

parelvederkruid afsterven.  

2. Het peil moet zodanig verlaagd worden dat parelvederkruid die in de oever gevestigd is, aan de 

buitenlucht is blootgesteld.  

3. Het is van belang de oevers zo vrij mogelijk te maken van overige vegetatie. Peilverlaging in 

combinatie met het maaien van de aanwezige vegetatie op de oevers heeft het grootste effect 

omdat parelvederkruid dan zo min mogelijk beschutting vindt in overige begroeiing.  

4. Wanneer het parelvederkruid zich niet in de bodem bevindt, is volledige droogval niet nodig.  

In de zomer 

1. Peilverlaging in de zomer heeft als doel het uitdrogen van de planten. Het is hierbij van belang 

dat de wortels van de planten onvoldoende water kunnen opnemen en zullen afsterven.  
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2. Voorwaarde voor effectieve toepassing van deze methode is dat het peil gedurende langere 

periode (>4 maanden) verlaagd kan worden, een waterloop wordt liefst geheel drooggelegd. 

Kortdurende (<4 maanden) peilverlaging heeft onvoldoende effect en leidt niet tot een verlaging 

van het aantal wortels. 

3. Dit moment van peilverlaging heeft in de Benelux duidelijk minder effect omdat de kans dat de 

bodem voldoende uitdroogt klein is door de regelmatige hoeveelheid neerslag. Daarnaast is het 

voor veel waterlopen onmogelijk om in de zomer het peil te verlagen omdat oevers dan instabiel 

worden. Deze methode is geschikt wanneer er grote hoeveelheden parelvederkruid aanwezig zijn 

(categorie 3) die voornamelijk in de oevers van de waterloop geworteld zijn en niet in de bodem. 

Voorts wordt aangeraden deze methode alleen toe te passen wanneer de locatie niet te bereiken 

is met groot materieel.  

6.3.3.3.3.4 Aandachtspunten 

1. Nadeel van peilverlaging is het gebrek aan specificiteit; een peilverlaging waarbij een deel van de 

oever droog komt te liggen zal ook effect hebben op andere flora en fauna. Een peilverlaging 

waarbij de waterloop geheel droog komt te liggen in de zomerperiode zal een zeer groot effect 

hebben op de flora en fauna en niet geschikt zijn in een aantal gevallen. 

2. Deze methode moet, bij zowel winterse als zomerse toepassing, handmatig opgevolgd worden. 

De peilverlaging alleen zal onvoldoende effect hebben om het parelvederkruid te bestrijden. 

Indien de peilverlaging in de winter heeft plaatsgevonden dient deze direct in het vroege voorjaar 

bij de eerste tekenen van hergroei gevolgd te worden door handmatige opvolging. Indien de 

peilverlaging in de zomer plaatsvindt, kan de handmatige verwijdering gelijktijdig plaatsvinden. 

Daarnaast zal in beide gevallen ook in de seizoenen volgend op de peilverlaging handmatige 

opvolging noodzakelijk zijn. 

Kosten van de peilverlaging zijn relatief laag, er wordt immers weinig arbeid en materieel ingezet.  

6.3.3.3.4 Branden 

Branden van individuele groeipunten. 

6.3.3.3.4.1 Waar en wanneer deze methode in zetten? 

Deze methode kan, net als de handmatige verwijdering, ingezet worden in ieder groeiseizoen. 

Voorwaarde voor een goed effect is dat parelvederkruid boven het wateroppervlak uit komt. Deze 

methode is het meest effectief op groeipunten van parelvederkruid die in een drooggevallen oever of 

bodem wortelen. De methode treft alleen die plantendelen die direct aan de hitte worden blootgesteld. 

Plantendelen die onder water of in de bodem zitten, zullen niet direct afsterven. Voordeel van deze 

methode is dat fragmentatie niet zal optreden.  

6.3.3.3.4.2 Hoe deze methode in zetten? 

1. Met het branden wordt het beste gestart zodra de eerste groeipunten zichtbaar zijn. Omdat de 

eerste observatie al in de maand maart kan plaatsvinden, kan dit betekenen dat al in maart 

gestart wordt met het branden. De kracht van deze methode ligt in de mate van blootstelling van 

groeipunten aan hitte en de frequentie waarmee de planten blootgesteld worden. Bij zware 

besmettingen zal de methode naar alle waarschijnlijkheid meerdere seizoenen achter elkaar 

toegepast moeten worden om het gewenste bestrijdingsniveau te verkrijgen. 

2. Tijdens het branden moeten de groeipunten van parelvederkruid minimaal twee seconden aan de 

hitte worden blootgesteld. 
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3. Inzet van een eenvoudige gasbrander, bijvoorbeeld een gasbrander die gebruikt wordt door 

dakdekkers, is voldoende. 

4. De methode moet in het groeiseizoen frequent herhaald worden. Gemiddeld zullen de 

groeipunten elke 6 weken blootgesteld moeten worden. In de zomerperiode ligt de benodigde 

frequentie, afhankelijk van de zomer, rond de 2 weken. In voorjaar en najaar ligt de frequentie 

tussen de 6 en 8 weken. 

5. Bij het branden moet blootstelling van overige vegetatie aan de vlam zoveel mogelijk voorkomen 

worden. 

6. De methode zal gedurende meerdere jaren toegepast moeten worden voordat een volledige 

verwijdering bewerkstelligd wordt. 

7. Deze methode is minder effectief dan handmatige verwijdering. 
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6.3.3.4 Ondersteunende beslistabel bij de bestrijding van parelvederkruid 

In onderstaande Tabel 23 staat per besmettingsgraad en seizoen aangegeven welke methoden toegepast 

kunnen worden en met welke frequentie dit het beste gedaan kan worden. De frequentie wordt alleen 

weergegeven wanneer de methode vaker dan 1 keer toegepast moet worden. Zo geeft het getal „6‟ aan 

dat de methode elke 6 weken toegepast moet worden in het bijbehorende seizoen en bij de bijbehorende 

besmettingsgraad. Hierbij is in onderstaande tabel uitgegaan van de frequentie die nodig is om de 

populatie volledig te verwijderen.  

Voor alle methoden geldt dat voor een volledige uitroeiing herhaalde toepassing in meerdere seizoenen 

zeer waarschijnlijk noodzakelijk is. 

Tabel 23 Ondersteunende beslistabel bij de bestrijding van parelvederkruid. 

 

  Aantal weken tussen opeenvolgende behandelingen per seizoen 

Methode Besmet-

tings- 

graad 

Vroege 

voorjaar 

Voorjaar Zomer Najaar Late 

najaar 

Frequent branden 1 8 5 2 5 8 

 2 8 5 2 5 8 

 3 8 5 2 5 8 

Frequent handmatig 1 6 5 2 5 6 

 2 6 5 2 5 6 

 3 6 5 2 5 6 

1x machinaal 1      

+ frequent handmatig* 2      

 3 6   5 6 

1x machinaal 1      

+ frequent branden* 2      

 3 8   6 8 

Peilverlaging 1      

 2      

 3      

 Voorkeursperiode 

 Ja, maar periode en besmettingsgraad zijn minder geschikt voor toepassing 

 Nee, periode en besmettingsgraad zijn niet geschikt voor toepassing 

 

* Bij deze methoden wordt bedoeld: eenmalige machinale verwijdering van de aanwezige massa, gevolgd door 

hetzij frequente handmatige verwijdering met de aangegeven frequentie, hetzij frequent branden met de 

aangegeven frequentie. De machinale verwijdering vindt hierbij nadrukkelijk slechts 1 maal plaats. 
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7 Communicatie en preventie 

Cruciaal bij de aanpak van exoten, zoals grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid, is het 

voorkomen dat deze soorten in watersystemen terecht komen. Een brede bewustmaking bij de publieke 

opinie is hierbij zeer belangrijk. Tijdens het INVEXO-project werd via verschillende media (persberichten, 

website, studiedagen,…) veel aandacht besteed aan communicatie waarbij zeer sterk gefocust werd op 

preventie. 

Maar als een invasieve exoot er toch in slaagt zich te vestigen, is het essentieel dat die zo snel mogelijk 

bestreden wordt. Op die manier kunnen de kosten laag blijven. Een centraal loket waar meldingen van 

invasieve waterplanten binnenkomen, is van groot belang. Doel van dat loket is om de tijdsperiode 

tussen 

1. binnenkomst melding; 

2. verificatie; 

3. afstemming en planning samen met beheerders/uitvoerders en 

4. uitvoering actie 

zo kort mogelijk te maken. 

In Vlaanderen is daarom een applicatie uitgewerkt via de website www.waarnemingen.be. Een 

specifieke module (www.waarnemingen.be/exoten) is toegevoegd. Waterbeheerders kunnen zich op de 

website aanmelden. Ze ontvangen dan op korte termijn de melding van nieuwe vindplaatsen van exoten. 

Dat idee werd overgenomen vanuit de positieve ervaringen in Nederland (www.waarneming.nl). 

In het project Alterias had men nog meer aandacht voor het luik preventie. In het kader van dit project 

werd een gedragscode ondertekend (AlterIAS-project) door onder meer de professionele groensector in 

België (sierteelt, tuincentra, openbaar groen,…). In die gedragscode staan maatregelen om, op vrijwillige 

basis, de introductie en verspreiding van invasieve planten te beperken. De sector verbindt zich ertoe 28 

invasieve plantensoorten, waaronder de grote waternavel, niet meer aan te planten of te verkopen. Bij de 

verkoop van tientallen andere planten zal men waarschuwende informatie geven. Ook tuinliefhebbers 

kunnen een gedragscode ondertekenen. Het Europees AlterIAS-project (IAS staat voor Invasive Alien 

Species) focust op voorlichting van de tuinbouwsector over de problematiek van invasieve planten en het 

promoten van niet-invasieve alternatieven. 

Voor grote waternavel geldt in Nederland een wettelijk verbod voor handel en bezit. Daarnaast is er in 

2010 een Convenant Waterplanten ondertekend door het bedrijfsleven, de waterschappen en het 

ministerie van LNV, nu Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In dat convenant staat onder 

meer dat enkele uitheemse aquarium- of vijverplanten op termijn niet meer worden verkocht aan 

consumenten. Voor een andere lijst planten wordt er preventieve communicatie voorzien: ze mogen 

uitsluitend verhandeld worden met aanvullende informatie over de omstandigheden waarin deze 

soorten veilig gebruikt kunnen worden, met advies om verspreiding naar het oppervlaktewater 

te voorkomen („Geen exoot in de sloot‟). Zie: http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-

plant/dossier/invasieve-waterplanten/convenant-waterplanten. Het convenant zal op gezette tijden 

geëvalueerd en indien nodig aangepast worden. 

http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-plant/dossier/invasieve-waterplanten/convenant-waterplanten
http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-plant/dossier/invasieve-waterplanten/convenant-waterplanten
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8 Aanbevelingen voor beleid, beheer en communicatie 

Vanuit de casus grote waternavel werden vier belangrijke aanbevelingen gemaakt: 

 Bestrijding (inclusief eliminatie) van grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem 

is haalbaar mits een 3-tal jaren geïnvesteerd wordt in een zeer intensieve handmatige 

bestrijding. Na deze intensieve behandeling nemen de bestrijdingskosten logischer wijze sterk 

af. Het is belangrijk dat waterbeheerders zoveel mogelijk streven naar deze eliminatie. Zo lang 

er nog een input is vanuit bijvoorbeeld bovenstroomse gebieden dient een minder intensief 

beheer gericht op het voorkomen van explosieve groei in stand te worden gehouden. 

 Een snelle detectie en onmiddellijke bestrijding van nieuwe vindplaatsen is zeer belangrijk. 

Hiermee kunnen kosten voor bestrijding achteraf drastisch voorkómen worden. De website 

www.waarnemingen.be/exoten kan hierbij een goede applicatie zijn. 

 Een eenduidige wetgeving voor exoten zoals grote waternavel, parelvederkruid en 

waterteunisbloem bestaat nog niet. Prioritair is dat door een duidelijke wetgeving de 

verspreiding van de exoten voorkomen wordt. Een verkoop- en handelsverbod bestaat in 

Nederland al voor grote waternavel, in Vlaanderen/België is er nog geen. Het is wenselijk om 

op korte termijn een dergelijk verkoop- en handelsverbod in te stellen. 

 Door een goede communicatie, voorlichting en sensibilisering is het belangrijk om zowel 

de publieke opinie als handelszaken te overtuigen te opteren voor inheemse soorten. Het 

bewerkstelligen van een mentaliteitsomslag, waarbij voortaan bewust gekozen wordt voor 

inheemse planten is zeer belangrijk. 
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9 Bijlagen 

9.1 Bijlage – Samenstelling Invexo-werkgroep Casus grote 
waternavel en andere invasieve (water)planten 

Partners werkgroep ‘Grote waternavel’ 

 Vlaanderen 

o Provincie Antwerpen. 

o Provincie Oost-Vlaanderen. 

o Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 

o Vlaamse overheid - Agentschap voor 

o Natuur en Bos (ANB). 

o Vlaamse overheid –Departement 

o Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). 

 Nederland 

o Provincie Noord-Brabant. 

o Wageningen UR - Plant Research 

o International (PRI). 

o Waterschap Aa en Maas. 

o Waterschap Brabantse Delta. 

o Waterschap De Dommel. 

Leden Werkgroep ‘Grote waternavel’ 

 Bart Brugmans (Aa en Maas) 

 Philippe Carchon (VMM) 

 Jacco de Hoog (de Dommel) 

 Marie-Paule De Poorter (Provincie Oost-Vlaanderen) 

 Hans De Schryver (ANB) 

 Joseph Kuijpers (Provincie Noord-Brabant 

 Bert Lotz (PRI) 

 Koen Martens (VMM) 

 Marleen Riemens (PRI) 

 Jeff Samuels (Brabantse Delta) 

 Tinka van den Berg (Brabantse Delta) 

 Peter van den Bosch (Brabantse Delta) 

 Elke Van den Broeke (LNE) 

 Koen Van Roeyen (Provincie Oost-Vlaanderen) 

 Floris Vanderhaeghe (INBO) 

 Bianca Veraart (Provincie Antwerpen) 

 Harry Vissers (Provincie Noord-Brabant 

Leden Klankbordwerkgroep ‘Grote waternavel’ 

 Etienne Branquart (BelgischBiodiversiteitsplatform) 

 Hans Merks (Waterschap Rivierenland 
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9.2 Bijlage – Monitoring exoten - Methodiek GIS analyse - 
Berekenen besmettingsgraad 

Dit is de methodiek d.d. maart 2013. Voor actuelere methodiek (n.a.v. bijv. nieuwe versie van ArcMap, 

kunt u contact opnemen met: 

Bianca Veraart – Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbleid | departement Leefmilieu - 

Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen - T +32 3240 54 57 - bianca.veraart@admin.provant.be 

. 

9.2.1 Doelstelling 

Evolutie van besmettingsgraad jaarlijks opvolgen. Deze informatie koppelen aan bijkomende informatie 

(zoals kosten en bestrijdingsmethode). 

9.2.2 Definitie besmettingsgraad 

Besmettingsgraad (BG) = aantal groeipunten per lengte-eenheid waterloop (X ptn./100 m). 

Als X = 0, dan BG = 0. 

Als X < 3, dan BG = 1. 

Als 3 ≤ X ≤ 10, dan BG = 2. 

Als X > 10, dan BG = 3 (of als vergroeid met de waterloopbodem – info voor bestrijders). 

9.2.3 Data 

Er kan op twee manieren gewerkt worden op het terrein: met een GPS of met een analoge kaart waarop 

de deeltrajecten al aangeduid zijn. 

Met GPS een waterloop (traject) inventariseren. Starten bij begin van een gedefinieerd (deel)traject (zie 

verder). De GPS genereert automatisch een puntenbestand van de gelopen route (trackpoints). Voor het 

begin en het einde van een geïnventariseerd deeltraject moeten trackpoints beschikbaar zijn (ook als er 

geen groeipunten werden waargenomen). 

Op locaties waar groeipunten van exoten voorkomen, moet een waypoint manueel ingegeven worden in 

de GPS. Beide puntenbestanden (trackpoints en waypoints) uitlezen en importeren in een ArcMap 

document. 

Indien geen GPS ter beschikking is een alternatieve werkwijze mogelijk. In dat geval moet eerst het 

onderdeel “Deeltrajecten intekenen” van onderstaande GIS analyse uitgevoerd zijn. De inventarisatie 

moet dan gebeuren aan de hand van een kaart waarop de deeltrajecten staan aangegeven en de 

groeipunten van exoten moeten manueel ingetekend worden of per deeltraject geteld worden. Ook hier 

moet worden aangegeven welke deeltrajecten werden geïnventariseerd (ook als er geen exoten werden 

waargenomen). 

Indien het aantal groeipunten per deeltraject manueel geteld wordt, kan de besmettingsgraad berekend 

worden door het aantal groeipunten in een deeltraject te delen door de lengte ervan (in meter) en te 

vermenigvuldigen met 100. Dit kan dan rechtstreeks ingevuld worden in de databank. 

mailto:bianca.veraart@admin.provant.be
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9.2.4 GIS analyse 

Gegevens samenvoegen in één laag 

De gegevens van verschillende inventarisatierondes worden voor de analyse samengevoegd, zodat er één 

laag is met groeipunten. 

 Importeer de verschillende waypoints lagen in het ArcMap document. Klik rechts op één van 

de lagen, klik “Data” > “Export Data” en sla de nieuwe laag “Groeipunten” op in de juiste map. 

Importeer de laag. 

 Klik op de “Editor Toolbar” > “Start Editing” en kies de map waarin de laag “Groeipunten” 

staat. Duidt deze laag aan als “Target”. 

 Klik rechts op een andere laag met waypoints > “Selection” > “Select All”. Klik in de menubalk 

op “Edit” > “Copy” en vervolgens op “Paste”. De data worden toegevoegd aan de laag 

“Groeipunten”. Herhaal voor andere lagen met waypoints. Klik  op de “Editor Toolbar” > “Save 

Edits” om de wijzigingen op te slaan en “Editor Toolbar” > “Stop Editing” om te stoppen met 

editeren. 

Deeltrajecten intekenen 

Om de besmettingsgraad tussen verschillende jaren te vergelijken, wordt deze best berekend voor 

dezelfde delen van een waterloop. De waterloop wordt op logische plaatsen gesplitst in deeltrajecten. 

 Maak in ArcCatalog een nieuwe “polyline” shapefile (naam: “Deeltrajecten”) aan met 

coördinatenstelsel “Lambert 1972”, en voeg volgende “Fields” toe: “VAK_ID” (text), “WTL_ID” 

(text), “LENGTE” (double), “DIEPTE” (double), “DOORWAADBAAR” (short integer). 

 Importeer de overeengekomen versie van de VHA en de lege lijnenlaag “Deeltrajecten” in het 

ArcMap document. 

 Klik op de “Editor Toolbar” > “Start Editing” en kies de map waarin de lijnenlaag 

“Deeltrajecten” staat. Duidt deze laag aan als “Target”. 

 Klik op de “Editor Toolbar” > “Snapping” en zorg dat de vakjes “Vertex” en “Edge” naast de 

VHA en “End” naast “Deeltrajecten” aangevinkt zijn. 

 Selecteer het gewenste deel van de VHA waar een of meerder deeltrajecten moeten worden 

ingetekend. 

 Klik op het pijltje naast de “Sketch Tool” en kies de “Trace Tool” (rechtsonder). Zorg dat 

“Create New Feature” vermeld staat in de “Task”. 

 Klik voor de start van het deeltraject eenmaal op de gewenste plaats op de geselecteerde 

aslijn van de VHA en dubbelklik op de gewenste plaats voor het einde van het deeltraject. 

 Vul de tabel in. 

 Herhaal vorige vier stappen voor alle op te volgen deeltrajecten en sla de wijzigingen op 

(“Editor Toolbar” > “Save Edits” en “Editor Toolbar” > “Stop Editing”). 

 Om de opdeling in deeltrajecten duidelijk te maken, kan de lijn voorgesteld worden met een 

streepje (│) (of een ander symbool) aan begin of einde 

o Klik op het lijnsymbool in de Table of Contents > Klik in de “Symbol Selector” op de lijn in 

de Preview > kies als type “Cartographic Line Symbol” in de “Symbol Property Editor” 
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o Klik op tabblad “Line Properties” en vink een enkele pijl aan (linker- of rechterpijl) en klik 

op “Properties” 
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o Klik op “Symbol” 

 

 

o Klik op de Preview > kies “Character Marker Symbol” als type en kies uit lijst “ESRI 

Cartography” een rechtopstaand streepje (of een ander symbool) > OK 
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Selecteren van geïnventariseerde deeltrajecten 

Om een overzicht te krijgen welke deeltrajecten werden geïnventariseerd, kan het automatisch 

gegenereerde puntenbestand “trackpoints” worden gebruikt. Voor het begin en het einde van een 

geïnventariseerd deeltraject moeten trackpoints beschikbaar zijn (ook als er geen groeipunten waren). 

 Importeer de automatisch gegenereerde puntenbestanden “trackpoints”. 

 Selecteer de deeltrajecten waar trackpoints bij horen. Exporteer de selectie en sla op als een 

nieuwe laag (“Inventarisatie”), die nu een overzicht geeft van de geïnventariseerde 

deeltrajecten. 

Ook indien de inventarisatie werd uitgevoerd zonder GPS kunnen de geïnventariseerde deeltrajecten 

worden geselecteerd en geëxporteerd als een nieuwe laag (“Inventarisatie”) 

Herlokaliseren (projecteren) van groeipunten op geïnventariseerde deeltrajecten 

De GPS punten staan niet exact op de as van de waterloop. Daarom moeten ze geprojecteerd worden 

naar het dichtstbijzijnde punt op de aslijn (laag “Inventarisatie”). 

 “Groeipunten” en “Inventarisatie” importeren in GIS. 

 Open de ArcGIS Toolbox en kies in “Analysis Tools” > “Proximity” > “Near” (enkel beschikbaar 

via ArcInfo licentie). Kies “Groepunten” als “Input Features”, en “Inventarisatie” als “Near 

Features”. Vink “Location” aan. Klik op OK. 
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 Open de attributentabel van de laag “Groeipunten”. Er werden vier kolommen toegevoegd: 

“NEAR_FID”, “NEAR_DIST”, “NEAR_X”, “NEAR_Y”. Klik op de “Options” knop en kies “Export”. 

Sla de tabel op onder een nieuwe naam als een “.dbf” bestand. Als wordt gevraagd om de 

tabel toe te voegen aan het ArcMap document, kies dan ja. 

 Ga naar het “Source” tabblad in de Table of Contents (naast “Display”) en zoek de tabel. Klik 

rechts op de tabel en kies “Display XY Data”. Het “X Field” moet verwijzen naar “NEAR_X” en 

het “Y Field” naar “NEAR_Y”. Stel het coördinatenstelsel in als “Lambert 1972” en klik op OK. 

 Een nieuwe shapefile verschijnt nu in de “Display” van de ToC. Klik rechts op de shapefile en 

kies “Data” > “Export Data” om de laag op te slaan als een nieuwe shapefile 

(“Groeipunten_projectie”). 

Berekenen van aantal groeipunten per segment en de besmettingsgraad 

 Open de attributentabel van de puntenlaag (“Groeipunten_projectie”) en maak een nieuwe 

kolom aan. Klik op “Options” > “Add Field” (naam: Aantal; type: short integer). 

 Klik “Editor Toolbar” > “Start Editing” en duid de map waarin “Groeipunten_projectie” staat 

aan, met deze laag als “Target”. 

 Klik rechts op de kolomnaam “Aantal” > “Field Calculator” en typ het cijfer 1 in het vak onder 

“Aantal =” en klik op OK. Sla de wijzigingen op en stop met editeren. 

 Klik rechts op de laag “Inventarisatie” > “Joins and Relates” > “Joins”. Kies “Join data from 

another layer based on spatial location”, duid de laag “Groeipunten_projectie” aan in punt 1 en 

vink het eerste bolletje aan in punt 2 “Each line will be given a summary […]”, alsook het 

bolletje “intersected by it” en het vakje “Sum”. Kies een naam en bestemming voor de nieuwe 

shapefile (bijv. “Besmetting”). 
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 Open de attributentabel van de nieuwe shapefile. De nieuwe kolom “Sum_Aantal” geeft dan 

het aantal groeipunten per segment weer. 

 Voeg indien nodig een kolom “Lengte” toe: klik op “Options” > “Add Field” (type: double). Klik 

“Editor Toolbar” > “Start Editing”, duid de map waarin “Besmetting” staat aan. 

 Bereken de lengte van de geïnventariseerde deeltrajecten: klik rechts op de kolomnaam 

“Lengte” > “Calculate Geometry” > “Length”. Sla de wijzigingen op en stop met editeren. 

 Voeg twee nieuwe kolommen toe. Klik op “Options” > “Add Field” (naam: per_100m; type: 

double) en (naam: BG; type: short integer). 

 Klik “Editor Toolbar” > “Start Editing” en duid de map waarin “Besmetting” staat aan. 

 Klik rechts op de kolomnaam “per_100m” > “Field Calculator” en typ 

[Sum_Aantal]/[lengte]*100 in het vak onder “per_100m =” en klik op OK. 

 Typ in de kolom “BG” (besmettingsgraad) het juiste cijfer bij de juiste waarde van 

“per_100m”: 

o als “per_100m” = 0, dan BG = 0 
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o als “per_100m” < 3, dan BG = 1 

o als 3 ≤ “per_100m” ≤ 10, dan BG = 2 

o als “per_100m” > 10 , dan BG = 3 

 Sla de wijzigingen op en stop met editeren. 

 Verander de symbologie van de laag “Besmetting”, zodat deeltrajecten met BG = 0 worden 

aangeduid met een groene lijn, BG = 1 met een gele lijn, BG = 2 met een oranje lijn, en BG = 

3 met een rode lijn. Dubbelklik op de laag “Besmetting” en kies het tabblad “Symbology”. Kies 

“Categories” – “Unique values” en kies “BG” in het “Value Field”. Klik “Add All Values” en 

dubbelklik op de lijnen om de kleur en dikte te veranderen. 

 

 

Invullen van databank 

Na het doorlopen van hiervoor beschreven methodiek kan de databank verder worden aangevuld. De 

databank is een file geodatabase (“Exoten.gdb”), waarin zich al twee tabellen bevinden, nl. EX_INVENT 

en EX_INVENT_SOORT. De eerste tabel geeft een overzicht van de verschillende inventarisaties, de 

tweede geeft aan welke soort(en) in welke inventarisatie werd(en) waargenomen. De laag “Besmetting” 

wordt eveneens toegevoegd aan de file geodatabase. Dat gebeurt op volgende manier. Indien de 

besmettingsgraad manueel werd berekend, kan de eerste stap worden overgeslagen en moet de laag met 

de geïnventariseerde deeltrajecten (“Inventarisatie”) geëxporteerd worden. 

 Open de attributentabel van de laag “Besmetting” en verwijder alle kolommen met 

uitzondering van “VAK_ID”,  “WTL_ID”, “LENGTE”, “DIEPTE”, “DOORWAADBAAR” en “BG”. Klik 

rechts op een kolomhoofd > “Delete Field”. 

 Sluit de tabel en exporteer de laag als een “file and personal geodatabase feature” met naam 

“EX_EXOTEN” in de file geodatabase “Exoten.gdb” (klik rechts op de laag > “Data” > “Export 

Data”). Wanneer gevraagd wordt om de laag toe te voegen aan ArcMap, kies dan “Nee”. 
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 Open ArcCatalog en ga naar de file geodatabase “Exoten”. Klik rechts op “EX_EXOTEN” > 

“Properties” > tabblad “Fields” en selecteer met het pijltje het veld “DOORWAADBAAR”. 

Onderaan in de “Field Properties” kies je voor “Domain” “DOORWAADBAAR”. Hiermee krijg je 

voor dit veld in de attributentabel van “EX_EXOTEN” een lijstje met keuzemogelijkheden “niet 

doorwaadbaar” en “doorwaadbaar”. Klik op “Toepassen” en “OK”. 

 

 Importeer de feature class “EX_EXOTEN” en de tabellen “EX_INVENT” en 

“EX_INVENT_SOORT” in ArcMap. De tabellen verschijnen in het tabblad “Source” van de ToC. 

 Klik rechts op de “EX_EXOTEN” > “Joins and Relates” > “Relate…” en duid VAK_ID aan als 

koppelveld. “EX_INVENT” is de tabel waarmee een verbinding wordt gemaakt. 
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 Klik rechts op tabel “EX_INVENT” > “Joins and Relates” > “Relate…” en koppel aan tabel 

“EX_INVENT” met “INVENT_ID” als koppelveld. De tabellen zijn nu gekoppeld en kunnen 

worden ingevuld. 

 Zorg dat elk deeltraject (VAK_ID) en elke inventarisatie (INVENT_ID) een unieke code heeft. 

Wanneer de gegevens van de verschillende instanties dan bijeen worden gezet, komt elk 

VAK_ID en elk INVENT_ID maar één keer voor in de databank. 

o Voor de deeltrajecten wordt gewerkt met de waterloopcode (in Vlaanderen: VHAG code; 

in Nederland: OWAIDENT) gevolgd door een underscore “_” en een oplopende nummering 

vanaf de monding (00100, 00200, 00300, …). Met deze nummering is het mogelijk dat 

deeltrajecten nog verder worden opgesplitst zonder daarbij de verdere nummering van de 

andere deeltrajecten te moeten aanpassen. Bijv. deeltraject 8695_00400 wordt gesplitst 

in 2 nieuwe deeltrajecten met nummers 8695_00430 en 8695_00460. VAK_ID 

8695_00400 mag niet overgenomen worden in één van de nieuwe deeltrajecten omdat dit 

immers verwijst naar het vroegere deeltraject. 

o Waterlopen die nog geen VHAG code of OWAIDENT code hebben, worden best aan de 

VHA (via de VHA module) of de Nederlandse tegenhanger toegevoegd, zodat ze een 

unieke VHAG code of OWAIDENT code krijgen. Als dit niet mogelijk is, kan de waterloop 

wel toegevoegd worden als deeltraject voor deze monitoring, en krijgt de waterloop een 

unieke code bestaande uit een (of meerdere) letters voor de instantie gevolgd door een 

nummer beginnend bij 001, 002 ... Het VAK_ID voor dergelijke deeltrajecten wordt dan 

bijv. ANT006_00100 of WVL003_00400 enz. 

Instantie VAK_ID voor waterlopen 

zonder VHAG of OWAIDENT code 

Provincie Antwerpen ANT001_00100, ANT001_00200, enz. 

Provincie Oost-Vlaanderen OVL001_00100, OVL001_00200, enz. 
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Vlaams Milieumaatschappij VMM001_00100, VMM001_00200, enz. 

Waterschap Aa en Maas WAM001_00100, WAM001_00200, enz. 

Waterschap Brabantse Delta WBD001_00100, WBD001_00200, enz. 

Waterschap De Dommel WDD001_00100, WDD001_00200, enz. 

 

o Voor de inventarisatiecode (INVENT_ID) worden drie letters voor de instantie genomen 

gevolgd door een underscore en een oplopende nummering (00001, 00002 enz.). 

Instantie INVENT_ID 

Provincie Antwerpen ANT_00001, ANT_00002, enz. 

Provincie Oost-Vlaanderen OVL_00001, OVL_00002, enz. 

Vlaams Milieumaatschappij VMM_00001, VMM_00002, enz. 

Waterschap Aa en Maas WAM_00001, WAM_00002, enz. 

Waterschap Brabantse Delta WBD_00001, WBD_00002, enz. 

Waterschap De Dommel WDD_00001, WDD_00002, enz. 
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9.3 Bijlage - Vragenlijst inventarisatie kennis en ervaring 

Het doel van dit interview is het in kaart brengen van de kennis en ervaring die u hebt met het beheren 

van invasieve waterplanten (specifiek: grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem). 

I a) Welke invasieve waterplanten komen in uw district voor? 

I b) is er naar uw mening een verband tussen de locatie waar deze soorten voorkomen en de soort? 

(bv schuine oevers meer waternavel, dan op rechte oevers?, stroomsnelheden, substraattype, 

aanwezige vegetatie, gebruik van aangrenzend land (veel afspoeling/weinig afspoeling 

nutriënten), diepte, breedte van de watergang, etc.) 

II Welke soorten zijn het meest problematisch en waarom? 

III Welke soorten zijn het minst problematisch en waarom? 

IV Is er een verandering geweest in de soorten en dichtheid gedurende de afgelopen jaren en 

waarom? 

V a) Hoe komen nieuwe soorten in uw beheersgebied? 

V b) Neemt u maatregelen om introductie te voorkomen en zo ja welke? 

VI a) Hoe verspreiden deze planten zich in het gebied? 

VI b) Neemt u maatregelen om verspreiding te voorkomen en zo ja welke? 

VII Wat zijn de risico‟s van deze planten? 

VIII Op welk moment wordt zo‟n soort een probleem? 

IX Op basis waarvan besluit u te starten met de bestrijding in het seizoen? (vast moment, 

hoeveelheid bedekking van het wateroppervlak) 

X Kunt u het beheer van de waterplanten zoals dat in een seizoen plaatsvindt schetsen? 

(activiteiten per soort, welke methoden, onderscheid in type watergang/functie watergang, etc) 

XI Stemt u uw werkzaamheden af met beheerders van aangrenzende watergangen? 

(Hoe?, hoe vaak?, alleen in specifieke gevallen, etc?) 



 

www.invexo.eu Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten 149 

 

9.4 Bijlage - Veldexperiment Branden Evenstuk bij Gent (B)- 
Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. PRI 

9.4.1 Aanleiding en doel 

Een potexperiment in de kas uit 2010 liet zien dat grote waternavel gevoelig is voor branden en dat bij 

voldoende blootstelling de plant zelfs afsterft (Effect of flaming on Hydrocotyle ranunuculoides L.f. 

survival, W.J. van der Burg en J.M. Michielsen, PRI, 2010, 12 p - pdf - 1 MB) 

. Hoewel deze resultaten goed waren had deze proef de beperking dat ze werd uitgevoerd op relatief jong 

planten die in een pot stonden en dus niet diep wortelden.  

Doel van dit veldexperiment is het bepalen van de effectiviteit van branden als nazorgmaatregel op een 

bestaande populatie grote waternavel in het veld, en het vergelijken van deze effectiviteit met die van de 

handmatige nazorg.  

De proef is dus niet uitgevoerd om te bepalen of er een effectieve arbeidsgang gerealiseerd kan worden 

of om te bepalen of branden als eerste bestrijdingsmethode ingezet kan worden bij een zware 

besmetting.  

9.4.2 Aanpak 

9.4.2.1 Locatie 

Figuur 43 Adres: Evenstuk, 9042 Gent, Oost-Vlaanderen, 

coördinaten: 51°07’38’’N/3°47’75”O tot 51°07’34’’N/3°47’47’’O. 

 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/GWNReportFlamingExperimentNov2010.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/GWNReportFlamingExperimentNov2010.pdf
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De proef werd uitgevoerd op de locatie „Evenstuk‟, in de buurt van Gent, in een sloot achter een vijver 

aan Evenstuk. De proef werd aangelegd in het deel dat zuidwaarts gaat en het eerste deel dat naar het 

westen afbuigt, voor de „knik‟. 

De sloot werd zowel boven als benedenstrooms van een vangsysteem voorzien zodat het effect zonder 

hernieuwde besmetting bepaald kon worden.  

9.4.2.2 Behandelingen 

Het gehele talud en de waterloop in het proefvlak werden in de derde week van november 2010 zoveel 

mogelijk vrijgemaakt van grote waternavel met een graafmachine. Vervolgens werden twee verschillende 

nabehandelingen uitgevoerd en was er een controle: 

A. controlebehandeling: na de eerste machinale verwijdering in november 2010 niets doen. 

B. handmatige verwijdering van hergroeiende grote waternavel gedurende het groeiseizoen van 

2011. 

C. behandeling van de hergroeiende grote waternavel met een brander. 

Elke behandeling werd toegepast in een strook met een lengte van 20 meter. Deze stroken werden door 

bufferstroken met een lengte van minimaal 2 meter breed gescheiden. 

De proef werd geward in vier herhalingen aangelegd. Zie ook onderstaand schema.  

De stroken werden zodanig gekozen dat de plantdichtheid in de stroken, het patroon van verdeling en het 

stadium van plantontwikkeling onderling goed vergelijkbaar was. Om die reden werden de bufferstroken 

op sommige plaatsen wat breder dan de 2m. 

Figuur 44 Proefschema 
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De eerste en navolgende nabehandelingen werden zoveel mogelijk conform de huidige praktijk van de 

handmatige nazorg uitgevoerd. Als er handmatig zou worden verwijderd in een praktijksituatie, dan 

gebeurde dat ook in het proefstuk. De branderbehandelingen werden op hetzelfde moment uitgevoerd. 

De bufferstroken werden zo vrij mogelijk van grote waternavel gehouden door handmatige verwijdering. 

9.4.2.3 Metingen 

Per behandeling werden de volgende gegevens vastgesteld: 

 datum; 

 aantal groeipunten voorafgaand aan de behandeling; 

 schatting van het totaal besmette oppervlak voorafgaand aan de behandeling; 

 foto‟s voor en na de behandeling; 

 bijzonderheden. 
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9.4.2.4 Brander 

Figuur 45 Branden van de grote waternavel groeipunten in de proef bij Evenstuk 

 

De brander die werd gebruikt voor de bestrijding van de grote waternavel is gelijk aan die door 

dakdekkers wordt gebruikt. De minimale blootstelling aan de vlam bedroeg 2 seconden. Individuele 

groeipunten van de exoot werden blootgesteld, het betrof nadrukkelijk niet het branden van de gehele 

vegetatie. 
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9.4.2.5 Manuele verwijdering 

Figuur 46 Manuele 

verwijdering van de grote 

waternavel in de proef 

Evenstuk Gent 

 

 

Manuele verwijdering vond plaats door de groeipunten van grote waternavel middels een schop af te 

plaggen. Daarbij werd zorgvuldig rondom het punt waar de grote waternavel in het talud zat verankerd 

ook een deel van de grond verwijderd om zoveel mogelijk van de soort weg te nemen. De grote 

waternavel werd vervolgens verwijderd. 

9.4.3 Resultaten 

De behandelingen werden 5 maal uitgevoerd, te weten op 11 mei, 14 juni, 19 juli, 1 september en 14 

oktober 2011. Het aantal groeipunten en het percentage besmet oppervlak werd tussen de 

behandelingen en waarnemingsdata vergeleken middels een ANOVA en een LSD bepaling (Least 
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Significant Difference) (GenStat, 14th edition). De resultaten van deze analyse staan weergegeven in 

Figuur 48 (aantal groeipunten) en Figuur 49 (percentage).  

9.4.3.1 Beschrijving per waarnemingsdatum 

Op 11 mei 2011 werden zeer kleine blaadjes met een oppervlak van 1 cm2 waargenomen op de oever. 

Grote waternavel was opvallend aanwezig in de oever op 50 cm van de waterspiegel. Het was droog en 

warm weer. 

Op 14 juni 2011 was de hergroei nog zeer laag en ook nu voornamelijk plantjes op 30-50cm boven de 

waterspiegel, net boven de lijn waaronder de machinale ruiming in november 2010 had plaatsgevonden. 

Ook werd grote waternavel gezien tussen het riet en af en toe tussen het plagwerk met de schop. Het 

was gedurende lange tijd droog en zeer warm weer geweest.  

Op 19 juli 2011 werden de behandelingen toegepast na een natte periode waarin veel neerslag was 

gevallen. Voorafgaand aan de behandelingen werden meer groeipunten en een hoger 

bedekkingspercentage waargenomen in de onbehandelde controles dan in de behandelde stroken.  

Op 1 september 2011 werd wederom behandeld na een periode met veel neerslag. Er werd vastgesteld 

dat de behandelingen eigenlijk te laat werden uitgevoerd. In een vochtige zomer is een tussenperiode 

van 6 weken duidelijk niet afdoende. De grote waternavel zat veelal verborgen tussen overige 

plantengroei. In de behandelingen met de brander viel de aanwezigheid met name op in en op het water. 

Wat opviel in de handmatige nazorg behandelingen was de groei van de grote waternavel op de rand van 

de vorige behandeling: op de rand van de plek waar met de schop was verwijderd.  

Op 14 oktober 2011 werden de laatste behandelingen uitgevoerd. De start van de herfst was duidelijk 

zichtbaar: de aanwezige grote waternavel had net als in het voorjaar kleine blaadjes en bevond zich op 

een groot aantal punten verscholen tussen andere waterplanten ter hoogte van de waterlijn of tussen het 

riet. Opvallend was dat de grote waternavel in de stroken die met de brander behandeld waren vooral in 

het water of op de oever ter hoogte van de waterlijn aanwezig was. In de stroken die manueel werden 

behandeld, was de grote waternavel met name te vinden op de “randen” van de vorige behandeling. 

Figuur 47 Hergroei aan de randen van de vorige verwijderingsplek. 

 

9.4.3.2 Analyse resultaat over alle data 

Figuur 48 en Figuur 49 laten zien dat de uitgangssituatie (mei 2011) gelijk was in de stroken waarin later 

de gasbrander, de manuele bestrijding en de controle zou plaatsvinden, betreffende het aantal 

groeipunten en de gemiddelde bedekking. 
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Figuur 48 Gemiddeld aantal groeipunten van de grote waternavel per strook van 20 m, voorafgaand aan 

de behandelingen op respectievelijk 11 mei, 14 juni, 19 juli, 1 september en 14 oktober 2011. 

Verschillende letters geven een significant verschil tussen behandelingen weer, bij gelijke 

letters is er geen verschil (p=0.05). 

 

 

Figuur 49 Gemiddelde bedekkingspercentages door de grote waternavel per strook van 20 m, 

voorafgaand aan de behandelingen op respectievelijk 11 mei, 14 juni, 19 juli, 1 september en 

14 oktober 2011. Verschillende letters geven een significant verschil tussen behandelingen 

weer, bij gelijke letters is er geen verschil (p=0.05). 

 

In de loop van het seizoen, zien we dat het gemiddeld aantal groeipunten en de gemiddelde bedekking in 

de controle stroken sterk toeneemt. Het verschil met de stroken waarin manueel bestreden is, wordt 

zichtbaar in juli 2011 voor het aantal groeipunten (Figuur 48) en in september 2011 voor de bedekking 

(Figuur 49). Pas in oktober 2011 is het effect van de brander ten opzichte van de controle zichtbaar, 

wanneer deze is gemeten in bedekkingspercentage, het verschil is al wel zichtbaar in juli 2011 wanneer 

me kijkt naar het aantal groeipunten. 
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Er is geen verschil in aantal groeipunten en bedekkingspercentage tussen de manuele bestrijding en de 

gasbrander. Wel is er een niet significante trend zichtbaar als men kijkt naar de bedekkingspercentages 

gedurende het seizoen, die manuele bestrijding in het voordeel brengt.  

Of die trend zich zal doorzetten in het volgend seizoen is niet gemeten, maar de manueel behandelde 

percelen gingen met een veel lager bedekkingspercentage de winter in. 

9.4.3.3 Conclusies 

 Zowel de gasbrander als de manuele aanpak vermindert het aantal groeipunten en het 

bedekkingspercentage van de grote waternavel sterk ten opzichte van de controle. 

 Er is daarbij aan het einde van het seizoen geen verschil tussen de gasbrander en de manuele 

bestrijding. Wel is een niet significante trend zichtbaar in het voordeel van de manuele 

bestrijding. 

 Het toepassen van deze methoden gedurende 1 groeiseizoen is onvoldoende om de 

hoeveelheid groeipunten en bedekking door grote waternavel sterk te verminderen. (Immers: 

geen verschil tussen mei en oktober voor deze behandelingen). Toepassing van de 

behandelingen, hetzij met de gasbrander, hetzij manueel, zal gedurende meerdere jaren 

consequent toegepast moeten worden om de waternavel sterk terug te dringen dan wel geheel 

te bestrijden. 

Ervaring Beheerder 

Het werd snel duidelijk dat het gebruiken van de brander praktisch moeilijker uitvalt dan het gebruik van 

een spade als hulpmiddel bij manueel bestrijden, door: 

 gewicht van de gasfles met de kar en beperkte lengte van de gasleiding; 

 onbereikbaarheid van sommige terreinen (buiten de proefzone) met de hele 'installatie'; 

 moeilijk toepasbaar bij extreme droogte, veel wind en overvloedige regen. 

Handwerk werd ook door de uitvoerders als efficiënter ervaren. 

Er is geen efficiëntieargumenten voor bestrijders om de brandertechniek verder toe te passen, zelfs niet 

op terreinen die gemakkelijk bereikbaar zijn met de branderkar. In het seizoen van 2012 werd duidelijk 

waargenomen door de uitvoerder dat de controlestroken hardnekkig hergroeiden en de behandelde 

stroken een zelfde beeld gaven als het tweede jaar met matige hergroei. De uitvoerder gaf aan dat een 

machinale ruiming het overwegen waard is in de controlestroken vanwege de sterke hergroei. 

9.4.4 Samenvatting 

In Oost-Vlaanderen werd de bestrijding van Grote Waternavel met de brander getest en vergeleken met 

manuele verwijdering. Hierbij werd systematisch gekeken naar de bedekking door en aantal groeipunten 

van de Grote Waternavel. Zowel de gasbrander als de manuele aanpak vermindert het aantal 

groeipunten en het bedekkingspercentage van de grote waternavel sterk ten opzichte van de controle. 

Aan het einde van het seizoen is er geen statistisch verschil tussen de gasbrander en de manuele 

bestrijding in bedekking of aantal groeipunten. Wel moet daarbij bedacht worden dat de praktische 

organisatie voor branden omslachtiger is en daarmee voor reguliere situaties geen efficiënter alternatief 

voor de manuele aanpak. 

 



 

156 Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten www.invexo.eu 

 

10 Referenties en bronnen 

10.1 Bibliografie hoofdstuk 2 

10.1.1 Grote waternavel 

BAAS, W.J. and W.J. HOLVERDA, Hydrocotyle ranunculoides L.f.: infiltrant in waterland? Gorteria, 1996. 

21: p. 193-198. 

BAAS, W.J. and L.H. DUISTERMAAT, De opmars van Grote Waternavel (Hydrocotyle ranunculoides L.f.) in 

Nederland, 1996-1998. Gorteria, 1998. 24: p. 77-82. 

BURTON, R.M., The early spread of Hydrocotyle ranunculoides in Middlesex. The London Naturalist, 2000. 

79: p. 45-48. 

EPPO, E.a.M.P.P., Hydrocotyle ranunculoides, data sheets on quarantine pests, in EPPO Bulletin. 2006. p. 

3-6. 

GANTES, H.P. and A.S. CARO, Environmental heterogeneity and spatial distribution of macrophytes in 

plain streams. Aquatic Botany, 2001. 70(3): p. 225-236. 

HUCKLE, J., Invasive alien aquatic plant species, Hydrocotyle ranunculoides. , in Invasive alien species 

project. Fact sheet2. 2002: University of Liverpool, Liverpool (GB). 

HUSSNER, A. and R. Lösch, Growth and photosynthesis of Hydrocotyle ranunculoides L. fil. in central 

Europe. Flora, 2007. 202: p. 653-660. 

HUSSNER, A. and C. Meyer, The influence of water level on the growth and photosynthesis of Hydrocotyle 

ranunculoides L.fil. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 2009. In Press, 

Corrected Proof. 

KELLY, A., Removal of invasive floating pennywort Hydrocotyle ranunculoides from Gillingham Marshes, 

Suffolk, England. Conservation Evidence, 2006. 3: p. 52-53. 

NEWMAN, J.R. and F.H. DAWSON, Ecology, distribution and chemical control of Hydrocotyle 

ranunculoides in the U.K. Hydrobiologia, 1999. 415(0): p. 295-298. 

NEWMAN, J.R., Floating pennywort, in Information sheet of the Centre for Ecology & Hydrology, Aquatic 

Plant Management Group. 2006: Wallingford. p. 1-3. 

POT, R., Voorgestelde oplossing voor problemen met Grote waternavel werkt niet., in H2O. 2008. p. 22-

23. 

VAN DER MEIJDEN, R., W.J. HOLVERDA, and W.J. VAN DER SLIKKE, Nieuwe vondsten van zeldzame 

planten in 1999 en 2000. Gorteria, 2001. 27: p. 121-132 

ZONDERWIJK, M., Grote Waternavel, in Natura. 2008. p. 100-101. 

10.1.2 Waterteunisbloem 

ANONIMOUS, Climate change in the Netherlands; supplements to the KNMI '06 scenarios., A.M.G. Klein 

Tank and L. G., Editors. 2009, KNMI: De Bilt. 



 

www.invexo.eu Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten 157 

 

BAUCHAU, V., A. LEJEUNE, and J. BOUHARMONT, Maintien et expansion de Ludwigia uruguayensis 

(Camb.) Hara en Brabant. Dumortiera, 1984. 28: p. 8-9. 

DANDELOT, S., et al., Ecological, Dynamic and Taxonomic Problems Due to Ludwigia (Onagraceae) in 

France. Hydrobiologia, 2005. 551(1): p. 131-136. 

EPPO, Ludwigia peploides and L. urugruayensis (=L. grandiflora) Onagracea- water pimrose, in EPPO fact 

sheet, E.a.M.P.P. Organization, Editor 2010, EPPO. 

HUSSNER, A., Ökologische und ökophysiologische Charakteristika aquatischer Neophyten in Nordrhein-

Westfalen, in Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät2008, Heinrich-Heine Universität 

Düsseldorf: Düsseldorf. p. 193. 

INBERG, J.A., et al., Exotische waterplanten Waterschap De Dommel. De effecten van beheer., 2011, 

Bureau Waardenburg B.V.: Culemborg. p. 37 

GREENWAY, M. and A. WOOLLEY, Constructed wetlands in Queensland: Performance efficiency and 

nutrient bioaccumulation. Ecological Engineering, 1999. 12: p. 39-55. 

HAURY, J., et al., The role of invasive macrophytes in nitrogen and phosphorus dynamics in two gravel 

pits, Rennes, France. Verh. Internat. Verein. Limnol., 2008. 30(4): p. 000-000. 

KLEUVER, J.J. and W.J. HOLVERDA, Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara (Onagraceae), verwilderd. 

Gorteria, 1995. 21: p. 99-100. 

LAMBERT, E., et al., Relationships between the biomass production of invasive Ludwigia species and 

physical properties of habitats in France. Hydrobiologia, 2010. 656: p. 173-186. 

Mcgregor, M.A., et al., The Potential for Biological Control of Water Primrose (Ludwigia grandiflora) by the 

Water Primrose Flea Beetle (Lysathia ludoviciana) in the Southeastern United States. Journal of 

aquatic plant management 1996. 34(July): p. 74-76. 

NATIONAAL REFERENTIE CENTRUM, NVWA, Wageningen, NL, Centre for Ecology and Hydrology, 

Wallingford, UK, juni 2011. Een handleiding voor identificatie, risico beoordeling en management.  

NEHRING, S. and D. KOLTHOFF, The invasive water primrose Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & 

Burdet (Spermatophyta: Onagraceae) in Germany: First record and ecological risk assessment. 

Aquatic Invasions, 2011. 6(1): p. 83-89. 

RUAUX, B., et al., Sexual reproduction of two alien invasive Ludwigia (Onagraceae) on the middle Loire 

River, France. Aquatic Botany, 2009. 90(2): p. 143-148.  

VAUTHEY, M., D. JEANMONOD, and P. CHARLIER, La jussie-Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & 

Burdet - une nouvelle espèce pour la Suisse et un nouvel envahisseur. Saussurea, 2003. 33: p. 109-

117. 

10.1.3 Parelvederkruid  

BRISTOW, J.M. and M. WHITCOMBE, The Role of Roots in the Nutrition of Aquatic Vascular Plants. 

American Journal of Botany, 1971. 58(1): p. 8-13. 

EPPO, EPPO datasheet on invasive plants- Myriophyllum aquaticum, 2011, EPPO.  

GREENWAY, M. and A. WOOLLEY, Constructed wetlands in Queensland: Performance efficiency and 

nutrient bioaccumulation. Ecological Engineering, 1999. 12: p. 39-55. 

GUILLARMOD, A.J., Water weeds in Southern Africa. Aquatic Botany, 1979. 6: p. 377-391.  



 

158 Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten www.invexo.eu 

 

HAURY, J., et al., The role of invasive macrophytes in nitrogen and phosphorus dynamics in two gravel 

pits, Rennes, France. Verh. Internat. Verein. Limnol., 2008. 30(4). 

HUSSNER, A., Ökologische und ökophysiologische Charakteristika aquatischer Neophyten in Nordrhein-

Westfalen, in Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 2008, Heinrich-Heine Universität 

Düsseldorf: Düsseldorf. p. 193.  

HUSSNER, A., C. MEYER, and J. BUSCH, The influence of water level and nutrient availability on growth 

and root system development of Myriophyllum aquaticum. Weed Research, 2009. 49(1): p. 73-80. 

MOREIRA, I., A. MONTEIRO, and T. FERREIRA, Biology and control of Parrotfeather (Myriophyllum 

aquaticum) in Portugal. Ecology, Environment & Conservation, 1999. 5: p. 171-179. 

ORCHARD, A., A revision of South American Myriophyllum (Haloragaceae) and its repercussions on some 

Australian and North American species. Brunonia, 1981. 4(1): p. 27-65. 

SABBATINI, M.R., K.J. MURPHY, and J.H. IRIGOYEN, Vegetation-environment relationships in irrigation 

channel systems of southern Argentina. Aquatic Botany, 1998. 60(2): p. 119-133. 

SYTSMA, M. and L. ANDERSON, Transpiration by an emergent macrophyte: source of water and 

implications for nutrient supply. Hydrobiologia, 1993. 271(2): p. 97-108. 

SYTSMA, M.D. and L.W.J. ANDERSON, Biomass, Nitrogen and Phosphorus allocation in parrotfeather 

(Myriophyllum aquaticum). Journal of aquatic plant management, 1993. 31: p. 244-248. 

WERSAL, R.M., The conceptual ecology and management of Parrotfeather (Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdc., in Plant and Soil Sciences2010, Mississippi State University: Mississippi State. p. 199. 

10.2 Bibliografie hoofdstuk 6 

ANONIMOUS, Climate change in the Netherlands; supplements to the KNMI '06 scenarios., A.M.G. Klein 

Tank and L. G., Editors. 2009, KNMI: De Bilt. 

BAAS, W.J. and W.J. HOLVERDA, Hydrocotyle ranunculoides L.f.: infiltrant in waterland? Gorteria, 1996. 

21: p. 193-198. 

BAAS, W.J. and L.H. DUISTERMAAT, De opmars van Grote Waternavel (Hydrocotyle ranunculoides L.f.) in 

Nederland, 1996-1998. Gorteria, 1998. 24: p. 77-82. 

BAUCHAU, V., A. LEJEUNE, and J. BOUHARMONT, Maintien et expansion de Ludwigia uruguayensis 

(Camb.) Hara en Brabant. Dumortiera, 1984. 28: p. 8-9. 

BERNHARDT, E. and J. DUNIWAY, Root and stem rot of parrotfeather (Myriophyllum brasiliense) caused 

by Pythium carolinianum. Plant Disease, 1984. 68: p. 999-1003. 

DE BUISONJÉ, F.E. and H.J.C. VAN DOOREN, Mogelijkheden voor verwerking van aquatisch 

plantmateriaal voor energiewinning, 2010, Wageningen UR Livestock Research: Lelystad. p. 9. 

BURTON, R.M., The early spread of Hydrocotyle ranunculoides in Middlesex. The London Naturalist, 2000. 

79: p. 45-48. 

VAN DER BURG, W.J. en J.M. MICHIELSEN, Effect of flaming on Hydrocotyle ranunuculoides L.f. survival, 

rapport, Plant Research International, 2010. 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/GWNReportFlamingExperimentNov2010.pdf (12 p - pdf 

- 1 MB) 

of via: www.invexo.eu/downloads.   

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/GWNReportFlamingExperimentNov2010.pdf
http://www.invexo.eu/downloads


 

www.invexo.eu Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten 159 

 

VAN DER BURG, W.J., Effect of hydrogen peroxide spraying on Hydrocotyle ranunculoides L.f. survival, 

rapport, Plant Research International, 2010. 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/GWNReportHydrogenPeroxideExperimentAug2010.pdf 

(10 p - pdf - 0,5 MB) 

of via: www.invexo.eu/downloads.   

BOUTE ECOLOGIE & WATER ADVIES, Pilots bestrijding exotische water- en oeverplanten Parelvederkruid, 

Waterteunisbloem, Reuzenbalsemien, Japanse Duizendknoop. Beheersen of bestrijden?!, februari 

2013, kenmerk: BEWA/R/2012/02. 

- http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-

enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf  

of - http://www.boute-

ecologiewateradvies.nl/docs/pilots%20exoten%20WDD&WAM%20DEF%20gecompr%208%20feb%2

02013.pdf 

of via: www.invexo.eu/downloads.   

BOUTE ECOLOGIE & WATER ADVIES, Pilots bestrijding exotische waterplanten Grote waternavel, 

Parelvederkruid en Waterteunisbloem, december 2011, kenmerk: BEWA/R/2011/12. 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011B

oute-logo.pdf  

of - www.boute-

ecologiewateradvies.nl/docs/rapportage%20pilots%20exoten%20WDD%20DEF%20gecomprimeerd

%2021%20december%202011+logo.pdf  

of via: www.invexo.eu/downloads.   

BOUTE ECOLOGIE & WATER ADVIES, Integrale rapportage pilot Bestrijding Ongelijkbladig vederkruid 

stadswateren Reeshof Tilburg, in opdracht van waterschap Brabantse Delta, juni 2012, kenmerk: 

BEWA/R/2012/01. 

http://www.boute-

ecologiewateradvies.nl/docs/rapportage%20pilot%20OVK%20WBD%20DEF%20BEWA%20gecompr

%2028%20juni%202012.pdf. 

BOUTE ECOLOGIE & WATER ADVIES, Kennisdocument watercrassula, maart 2013, 8 p. 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/Kennisdocument%20Watercrassula%20DEF2%201903

2013.pdf  

of - http://www.boute-

ecologiewateradvies.nl/docs/Kennisdocument%20Watercrassula%20DEF2%2019032013.pdf 

of via: www.invexo.eu/downloads.   

BOUTE ECOLOGIE & WATER ADVIES , Pilot Bestrijding Ongelijkbladig vederkruid stadswateren Reeshof te 

Tilburg Fase 3: Secundaire effecten en de relatie met de waterkwaliteit. Kenmerk: BEWA/R/2013/01. 

(Verschijningsdatum april 2013, zie: www.boute-ecologiewateradvies.nl, meer bepaald Project 

"Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta".   

BRISTOW, J.M. and M. WHITCOMBE, The Role of Roots in the Nutrition of Aquatic Vascular Plants. 

American Journal of Botany, 1971. 58(1): p. 8-13. 

CAMPBELL, J.M. and W.J. CLARK, Observations on host selection by Lysathia ludoviciana 

(Chrysomelidae), a beetle with potential for biological control of certain aquatic weeds. Texas Journal 

of Science, 1983. 35: p. 165-167. 

CASSANI, J. and W. CATON, Feeding behaviour of yearling and older hybrid grass carp. Journal of Fish 

Biology, 1983. 22: p. 35-41. 

CILLIERS, C.J., Lysathia n.sp. (Coleoptera: Chrysomelidae), a host+specific beetle for the control of the 

aquatic weed Myriophyllum aquaticum (Haloragaceae) in South Africa. Hydrobiologia 1999. 415: p. 

271-766. 

http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/GWNReportHydrogenPeroxideExperimentAug2010.pdf
http://www.invexo.eu/downloads
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWater-enOeverplantenFebruari2013Boute.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/pilots%20exoten%20WDD&WAM%20DEF%20gecompr%208%20feb%202013.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/pilots%20exoten%20WDD&WAM%20DEF%20gecompr%208%20feb%202013.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/pilots%20exoten%20WDD&WAM%20DEF%20gecompr%208%20feb%202013.pdf
http://www.invexo.eu/downloads
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/PilotsBestrijdingExotischeWaterplantenDecember2011Boute-logo.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/rapportage%20pilots%20exoten%20WDD%20DEF%20gecomprimeerd%2021%20december%202011+logo.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/rapportage%20pilots%20exoten%20WDD%20DEF%20gecomprimeerd%2021%20december%202011+logo.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/rapportage%20pilots%20exoten%20WDD%20DEF%20gecomprimeerd%2021%20december%202011+logo.pdf
http://www.invexo.eu/downloads
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/rapportage%20pilot%20OVK%20WBD%20DEF%20BEWA%20gecompr%2028%20juni%202012.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/rapportage%20pilot%20OVK%20WBD%20DEF%20BEWA%20gecompr%2028%20juni%202012.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/rapportage%20pilot%20OVK%20WBD%20DEF%20BEWA%20gecompr%2028%20juni%202012.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/Kennisdocument%20Watercrassula%20DEF2%2019032013.pdf
http://www.invexo.be/~/media/Files/Invexo/Kennisdocument%20Watercrassula%20DEF2%2019032013.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/Kennisdocument%20Watercrassula%20DEF2%2019032013.pdf
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/docs/Kennisdocument%20Watercrassula%20DEF2%2019032013.pdf
http://www.invexo.eu/downloads
http://www.boute-ecologiewateradvies.nl/


 

160 Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten www.invexo.eu 

 

CILLIERS, C., et al., eds. Aquatic weeds in Africa and their control. In: Biological control in IPM systems 

in Africa. ed. P. Neuenschwander, C. Borgemeister, and J. Langewald2003, CABI Publishing: Oxon, 

UK. 161-178. 

CORDO, H.A., C.J. DELOACH, and R. FERRER, The Weevils Lixellus, Tanysphiroideus, and Cyrtobagous 

That Feed on Hydrocotyle and Salvinia in Argentina. The Coleopterists Bulletin, 1982. 36(2): p. 279-

286. 

CORDO, H. and C. DELOACH, The flea beetle, Lysathia flavipes, that attacks Ludwigia (water primrose) 

and Myriophyllum (parrotfeather) in Argentina. The Coleopterists Bulletin, 1982. 36: p. 298-301. 

CORDO, H., C. DELOACH, and R. FERRER, Biological studies on two weevils, Ochetina bruchi and 

Onychylis cretatus, collected from Pistia and other aquatic plants in Argentina.. Annals of the 

Entomological Society of America, 1981. 74: p. 363-368. 

DANDELOT, S., et al., Ecological, Dynamic and Taxonomic Problems Due to Ludwigia (Onagraceae) in 

France. Hydrobiologia, 2005. 551(1): p. 131-136. 

EGGING, W, A. VAN GISBERGEN, M. VAN DEN MUNCKHOF, 2011. Vorsttolerantie van de Grote 

waternavel, de invloed van vorst op de Grote waternavel in combinatie met een beworteling in 

voedselarme of voedselrijke bodem. Hogeschool HAS Den Bosch, Waterschap Aa en Maas, 25 juni 

2011. Informatie over deze rapportage kunt u opvragen bij Waterschap Aa en Maas. 

EPPO, EPPO datasheet on invasive plants- Myriophyllum aquaticum, 2011, EPPO.  

EPPO, Ludwigia peploides and L. urugruayensis (=L. grandiflora) Onagracea- water pimrose, in EPPO fact 

sheet, E.a.M.P.P. Organization, Editor 2010, EPPO. 

Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Hydrocotyle ranunculoides L.f., Plant 

Protection Service, Plant Research International, Wageningen UR, Aquatic Ecology and Water 

Management Group, Wageningen UR, Centre for Ecology and Hydrology, Wallinford  

Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Ludwigia grandiflora L.f., Plant Protection 

Service, Aquatic Ecology and Water Management Group, Wageningen UR, Centre for Ecology and 

Hydrology, Wallinford  

Euphresco DeClaim final report, A state-of-the-art June 2011, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdcourt, 

Plant Protection Service, Aquatic Ecology and Water Management Group, Wageningen UR, Centre for 

Ecology and Hydrology, Wallinford  

GANTES, H.P. and A.S. Caro, Environmental heterogeneity and spatial distribution of macrophytes in 

plain streams. Aquatic Botany, 2001. 70(3): p. 225-236. 

GREENWAY, M. and A. Woolley, Constructed wetlands in Queensland: Performance efficiency and nutrient 

bioaccumulation. Ecological Engineering, 1999. 12: p. 39-55. 

GUILLARMOD, A.J., Water weeds in Southern Africa. Aquatic Botany, 1979. 6: p. 377-391. 

HABECK, D. and R. Wilkerson, The life cycle of Lysathia ludoviciana (Fall) (Coleoptera: Chrysomelidae) on 

parrotfeather, Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verde. The Coleopterists Bulletin, 1980. 34: p. 167-

170. 

HAURY, J., et al., The role of invasive macrophytes in nitrogen and phosphorus dynamics in two gravel 

pits, Rennes, France. Verh. Internat. Verein. Limnol., 2008. 30(4): p. 000-000. 

HOVING, I., Beoordeling analyses voederwaarde Grote Waternavel, 2010, WUR Livestock: Lelystad  

HOVING, I.E. Beoordeling analyses voederwaarde oevermaaisel en Grote waternavel, Wageningen UR 

Livestock Research, maart 2012. 



 

www.invexo.eu Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten 161 

 

HUCKLE, J., Invasive alien aquatic plant species, Hydrocotyle ranunculoides. , in Invasive alien species 

project. Fact sheet2. 2002: University of Liverpool, Liverpool (GB) 

HUSSNER, A. and R. Lösch, Growth and photosynthesis of Hydrocotyle ranunculoides L. fil. in central 

europe. Flora, 2007. 202: p. 653-660.  

HUSSNER, A., C. Meyer, and J. Busch, The influence of water level and nutrient availability on growth and 

root system development of Myriophyllum aquaticum. Weed Research, 2009. 49(1): p. 73-80. 

HUSSNER, A., Ökologische und ökophysiologische Charakteristika aquatischer Neophyten in Nordrhein-

Westfalen, in Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät2008, Heinrich-Heine Universität 

Düsseldorf: Düsseldorf. p. 193. 

INBERG, J.A., et al., Exotische waterplanten Waterschap De Dommel. De effecten van beheer., 2011, 

Bureau Waardenburg B.V.: Culemborg. p. 37. 

KELLY, A., Removal of invasive floating pennywort Hydrocotyle ranunculoides from Gillingham Marshes, 

Suffolk, England. Conservation Evidence, 2006. 3: p. 52-53 

KLEUVER, J.J. and W.J. HOLVERDA, Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara (Onagraceae), verwilderd. 

Gorteria, 1995. 21: p. 99-100. 

LAMBERT, E., et al., Relationships between the biomass production of invasive Ludwigia species and 

physical properties of habitats in France. Hydrobiologia, 2010. 656: p. 173-186. 

LAURIJSSE, M. RAAIJKMAKERS, en E. SCHELLEKENS. Exoot in de sloot, de Grote Waternavel, Hogeschool 

HAS Den Bosch, Waterschap Aa en Maas, 24 juni 2011. 

MCGREGOR, M.A., et al., The Potential for Biological Control of Water Primrose (Ludwigia grandiflora) by 

the Water Primrose Flea Beetle (Lysathia ludoviciana) in the Southeastern United States. Journal of 

aquatic plant management 1996. 34 (July): p. 74-76. 

MICHIELSEN J.M. en M.M. RIEMENS, Bestrijding Grote waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid. 

Resultaten van een kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele bestrijding op 

de groei van H. ranunculoides, L. grandiflora en emberbij verschillende nutriëntenniveaus van de 

bodem, PRI, juli 2012. 

http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenP

arelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf (47 p – pdf – 1,3 MB) 

of via: www.invexo.eu/downloads.   

MOREIRA, I., A. MONTEIRO, and T. FERREIRA, Biology and control of Parrotfeather (Myriophyllum 

aquaticum) in Portugal. Ecology, Environment & Conservation, 1999. 5: p. 171-179. 

NAMICON, Rapportage 2e fase Invexo Pilot Reeshof te Tilburg; resultaten en bevindingen met de 

Hydroventuri-techniek als alternatieve methode bij de bestrijding van Ongelijkbladig vederkruid; 

Waterschap Brabantse Delta uitgevoerd door Namicon bv, feb 2013.  

http://www.natuurenbos.be/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor//~/media/Files/Invexo/

Rapportage2eFaseInvexoPilotReeshofTeTilburgNamicon.pdf  (53 p – pdf - 17 MB) 

of via: www.invexo.eu/downloads.   

NEWMAN, J.R. and F.H. Dawson, Ecology, distribution and chemical control of Hydrocotyle ranunculoides 

in the U.K. Hydrobiologia, 1999. 415(0): p. 295-298. 

NEWMAN, J.R., Floating pennywort, in Information sheet of the Centre for Ecology & Hydrology, Aquatic 

Plant Management Group. 2006: Wallingford. p. 1-3. 

NEWMAN, J.R., Potential for biological control of Hydrocotyle ranunculoides in Europe, M. Riemens, 

Editor. 2009, CABI E-UK centre Wallingford. p. posterpresentatie. 

http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Invexo/BestrijdingGroteWaternavelWaterteunisbloemenParelvederkruidKasproefbrandenenmanuelebestrijdingPRI.pdf
http://www.invexo.eu/downloads
http://www.natuurenbos.be/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Files/Invexo/Rapportage2eFaseInvexoPilotReeshofTeTilburgNamicon.pdf
http://www.natuurenbos.be/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Files/Invexo/Rapportage2eFaseInvexoPilotReeshofTeTilburgNamicon.pdf
http://www.invexo.eu/downloads


 

162 Eindrapport Grote waternavel en andere invasieve waterplanten www.invexo.eu 

 

NEHRING, S. and D. KOLTHOFF, The invasive water primrose Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & 

Burdet (Spermatophyta: Onagraceae) in Germany: First record and ecological risk assessment. 

Aquatic Invasions, 2011. 6(1): p. 83-89. 

OBERHOLZER, I., D. MAFOKOANE, and H. MP, The biology and laboratory host range of the weevil, 

Listronotus marginicollis (Hustache) (Coleoptera: Cucilionidae), a natural enemy of the invasive 

aquatic weed, parrot's feather, Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verde (Haloragaceae). African 

Entomology, 2007. 15. 

Organization, E.a.M.P.P., Hydrocotyle ranunculoides, data sheets on quarantine pests, in EPPO Bulletin. 

2006. p. 3-6. 

ORCHARD, A., A revision of South American Myriophyllum (Haloragaceae) and its repercussions on some 

Australian and North American species. Brunonia, 1981. 4(1): p. 27-65. 

Plantenziektenkundige Dienst, M.v.L., Natuur en Voedselkwaliteit, Invasieve waterplanten in Nederland 

Veldgids, 2010. p. 48.  

PIETERSE, A.H. and K.J. MURPHY, Aquatic weeds. The ecology and management of nuisance aquatic 

vegetation. Vol. 412. 1990, Oxford. 

POT, R., Voorgestelde oplossing voor problemen met Grote waternavel werkt niet., in H2O. 2008. p. 22-

23. 

RUAUX, B., et al., Sexual reproduction of two alien invasive Ludwigia (Onagraceae) on the middle Loire 

River, France. Aquatic Botany, 2009. 90(2): p. 143-148. 

RUIZ-AVILA, R.J. and V.V. KLEMM, Management of Hydrocotyle ranunculoides L.f., an aquatic invasive 

weed of urban waterways in Western Australia. Hydrobiologia, 1996. 340(1): p. 187-190.  

SABBATINI, M.R., K.J. MURPHY, and J.H. IRIGOYEN, Vegetation-environment relationships in irrigation 

channel systems of southern Argentina. Aquatic Botany, 1998. 60(2): p. 119-133. 

SHEPPARD, A.W., R.H. SHAW, and R. SFORZA, Top 20 environmental weeds for classical biological 

control in Europe: a review of opportunities, regulations and other barriers to adoption. Weed 

Research, 2006. 46(2): p. 93-117. 

STOFFERT, G., Das Unkraut im Dschungel der Gesetze, in Gärtnerbörse1994. p. 1866-1868. 

SYTSMA, M. and L. ANDERSON, Transpiration by an emergent macrophyte: source of water and 

implications for nutrient supply. Hydrobiologia, 1993. 271(2): p. 97-108. 

SYTSMA, M.D. and L.W.J. ANDERSON, Biomass, Nitrogen and Phosphorus allocation in parrotfeather 

(Myriophyllum aquaticum). Journal of aquatic plant management, 1993. 31: p. 244-248. 

VAUTHEY, M., D. Jeanmonod, and P. CHARLIER, La jussie-Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 

- une nouvelle espèce pour la Suisse et un nouvel envahisseur. Saussurea, 2003. 33: p. 109-117. 

VAN DER MEIJDEN, R., W.J. HOLVERDA, and W.J. VAN DER SLIKKE, Nieuwe vondsten van zeldzame 

planten in 1999 en 2000. Gorteria, 2001. 27: p. 121-132. 

WERSAL, R.M., The conceptual ecology and management of Parrotfeather (Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdc., in Plant and Soil Sciences2010, Mississippi State University: Mississippi State. p. 199. 

ZONDERWIJK, M., Grote Waternavel, in Natura. 2008. p. 100-101. 


	Een efficiënte aanpak van invasieve exoten in en rond de waterloop
	Samenvatting
	Inleiding
	Doelstelling
	Resultaten
	Conclusies
	Beleidsrelevantie en praktische toepassingen

	Inhoud / Lijst van figuren & tabellen
	1 Inleiding
	2 Literatuurstudie
	2.1 Soortbeschrijving
	2.1.1 Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides L.f.)
	2.1.1.1 Verschijningsvorm
	2.1.1.2 Levenscyclus
	2.1.1.3 Vermeerdering
	2.1.1.4 Verspreiding
	2.1.1.5 Groeisnelheid

	2.1.2 Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)
	2.1.2.1 Verschijningsvorm
	2.1.2.2 Levenscyclus
	2.1.2.3 Vermeerdering
	2.1.2.4 Verspreiding
	2.1.2.5 Groeisnelheid
	2.1.2.5.1 Temperatuur
	2.1.2.5.2 Nutriënten in de waterkolom
	2.1.2.5.3 Nutriënten in het sediment


	2.1.3 Parelvederkruid (Myriophyllum acquaticum)
	2.1.3.1 Verschijningsvorm
	2.1.3.2 Levenscyclus
	2.1.3.3 Vermeerdering en verspreiding
	2.1.3.4 Groeisnelheid
	2.1.3.5 Nutriënten in de waterkolom
	2.1.3.6 Nutriënten in het sediment

	2.1.4  Vergelijking eigenschappen parelvederkruid, waterteunisbloem en grote waternavel

	2.2 Introductiehistoriek
	2.2.1 Grote waternavel
	2.2.2 Waterteunisbloem
	2.2.3 Parelvederkruid

	2.3 Impact
	2.4 Bibliografie

	3 Wetgeving in Vlaanderen en Nederland
	4 Ecologie van de soort in Vlaanderen en Nederland
	4.1 Grote waternavel
	4.2 Waterteunisbloem
	4.3 Parelvederkruid

	5 Verspreiding van invasieve waterplanten in Vlaanderen en Nederland (monitoring/verspreidingskaarten)
	5.1 Uitwerking methodiek monitoring
	5.1.1 Opmaken van data-opslagsysteem

	5.2 Verspreidingskaarten van invasieve waterplanten in Vlaanderen en Nederland
	5.3 Conclusies Vlaanderen
	5.4 Conclusies Nederland
	5.5 Conclusies

	6 Beheer in Vlaanderen en Nederland
	6.1 Informatie over beheermogelijkheden bekend bij start Invexo
	6.1.1 Inventarisatie kennis en ervaring beheerders
	6.1.1.1 Aanpak enquête
	6.1.1.2 Resultaten enquête
	6.1.1.2.1 Problematische invasieve soorten
	6.1.1.2.1.1 Meest voorkomende en problematische soorten
	6.1.1.2.1.2 Reden problematisch karakter invasieve soorten

	6.1.1.2.2 Relatie tussen invasieve soorten en de omgeving
	6.1.1.2.3 Introductie en verspreiding in het gebied
	6.1.1.2.3.1 Bronnen en vectoren
	6.1.1.2.3.2 Maatregelen ter voorkoming van introductie en verspreiding
	6.1.1.2.3.3 Maatregelen om verspreiding te voorkomen binnen het gebied

	6.1.1.2.4 Verandering in de soorten en de dichtheid gedurende de afgelopen jaren
	6.1.1.2.5 Risico’s van invasieve waterplanten
	6.1.1.2.6 Moment waarop een soort een probleem wordt
	6.1.1.2.7 Bestrijding en beheer van invasieve waterplanten
	6.1.1.2.7.1 Start van de bestrijding in het seizoen
	6.1.1.2.7.2 Beheer van de waterplanten in een seizoen

	6.1.1.2.8 Afstemming werkzaamheden met beheerders van aangrenzende watergangen

	6.1.1.3 Conclusies

	6.1.2  Grote waternavel
	6.1.2.1 Ecologische methoden
	6.1.2.2 Mechanische verwijdering
	6.1.2.3 Vloeibare stikstof
	6.1.2.4 Chemische bestrijding
	6.1.2.5 Biologische bestrijding
	6.1.2.6 Kortdurende peilverlaging gedurende de zomer

	6.1.3 Waterteunisbloem
	6.1.3.1 Ecologische methoden
	6.1.3.2 Mechanische verwijdering
	6.1.3.3 Chemische bestrijding
	6.1.3.4 Biologische bestrijding
	6.1.3.5 Peilverlaging

	6.1.4  Parelvederkruid
	6.1.4.1 Mechanische verwijdering en slibruiming
	6.1.4.2 Chemische bestrijding
	6.1.4.3 Biologische bestrijding
	6.1.4.4 Waterstand


	6.2  Getoetste methoden binnen Invexo
	6.2.1 Grote waternavel
	6.2.1.1 Branden (kas, veld, Oost-Vlaanderen, WUR-PRI)
	6.2.1.2 Waterstofperoxide (kas, WUR-PRI, Aa en Maas)
	6.2.1.3 Handmatige verwijdering (Oost-Vlaanderen, VMM, Dommel, WUR-PRI)
	6.2.1.3.1 Handmatige verwijdering: vergeleken met branden (veld, Oost-Vlaanderen)
	6.2.1.3.2 Handmatige verwijdering door aannemer op basis van een resultaatverbintenis (veld, VMM)
	6.2.1.3.2.1 Aanbesteding
	6.2.1.3.2.2 Resultaatverplichting
	6.2.1.3.2.3 Borging zorgvuldige uitvoering
	6.2.1.3.2.4 Methodiek
	6.2.1.3.2.5 Resultaat

	6.2.1.3.3 Handmatige verwijdering in een EGL (ecologisch gevoelige locatie) (veld, Dommel)
	6.2.1.3.4 Handmatige verwijdering tussen rietkragen met behulp van een boot (veld, Aa en Maas)
	6.2.1.3.5 Bepaling kosten handmatige verwijdering (veld, Aa en Maas)
	6.2.1.3.6 Handmatige verwijdering met verschillende frequentie en invloed van nutriënten in de bodem (kas, WUR-PRI)
	6.2.1.3.7 Eindconclusie handmatige verwijdering

	6.2.1.4 Drijfbalk (veld, Aa en Maas)
	6.2.1.5 Flauwe oevers (veld, Aa en Maas, studentenonderzoek HAS)
	6.2.1.6 Vorsttolerantie in relatie tot beschikbare voeding (kas en veld, Aa en Maas, studentenonderzoek HAS)
	6.2.1.7 Verwerking van bestreden massa: veevoeder (Aa en Maas)
	6.2.1.8 Baggeren (veld, Aa en Maas)
	6.2.1.9 Afdekken (veld, Aa en Maas, studentenonderzoek HAS)

	6.2.2 Waterteunisbloem
	6.2.2.1 Handmatige verwijdering in vijver (veld, Dommel)
	6.2.2.2 Handmatige verwijdering met verschillende frequentie en invloed van nutriënten in de bodem (kas, WUR-PRI)
	6.2.2.3 Branden en invloed van nutriënten in de bodem (kas, WUR-PRI)
	6.2.2.4 Afgraving van vijver (veld, VMM)

	6.2.3 Parelvederkruid
	6.2.3.1 Vergelijking verwijdering middels spuitlans, handmatige verwijdering en machinale ruiming (veld, De Dommel)
	6.2.3.2 Aanpak parelvederkruid Rusvensche loop en poel (veld, Aa en Maas)
	6.2.3.3 Handmatige verwijdering met verschillende frequentie en invloed van nutriënten in de bodem (kas, WUR-PRI)
	6.2.3.4 Branden en invloed van nutriënten in de bodem (kas, WUR-PRI)
	6.2.3.5 Hydroventuri (veld, Brabantse Delta)

	6.2.4 Watercrassula, Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien
	6.2.4.1 Watercrassula
	6.2.4.2 Japanse duizendknoop
	6.2.4.3 Reuzenbalsemien
	6.2.4.3.1 Bestrijding reuzenbalsemien op de Handzamevaart, Bellebeek en Zwalm 1e categorie in 2012
	6.2.4.3.2 Bestrijding reuzenbalsemien in Dommelgebied



	6.3  Protocollen voor grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid
	6.3.1 Protocol grote waternavel
	6.3.1.1 Inleiding
	6.3.1.2 Groeistadia en besmettingsgraad
	6.3.1.2.1 Vroege voorjaar
	6.3.1.2.2 Voorjaar
	6.3.1.2.3  Zomer en vroege najaar
	6.3.1.2.4  Late najaar
	6.3.1.2.5 Besmettingsgraad

	6.3.1.3 Beschikbare methoden
	6.3.1.3.1 Frequente handmatige verwijdering
	6.3.1.3.1.1 Waar deze methode toe passen?
	6.3.1.3.1.2 Wanneer deze methode toe passen?
	6.3.1.3.1.3 Hoe deze methode toe passen?

	6.3.1.3.2 Machinale verwijdering
	6.3.1.3.2.1 Waar en wanneer deze methode toe passen?
	6.3.1.3.2.2 Hoe deze methode toe passen?
	6.3.1.3.2.3 Aandachtspunten

	6.3.1.3.3 Peilverlaging
	6.3.1.3.3.1 Wanneer deze methode toe passen?
	6.3.1.3.3.2 Waar deze methode toe passen?
	6.3.1.3.3.3 Hoe deze methode toe passen?
	6.3.1.3.3.4 Aandachtspunten

	6.3.1.3.4 Branden
	6.3.1.3.4.1 Waar en wanneer deze methode toe passen?
	6.3.1.3.4.2 Hoe deze methode toe passen?

	6.3.1.3.5 Slibruiming
	6.3.1.3.5.1 Waar en wanneer deze methode toe passen?
	6.3.1.3.5.2 Hoe deze methode toe passen?

	6.3.1.3.6 Afgraven oevers
	6.3.1.3.6.1 Waar en wanneer deze methode toe passen?
	6.3.1.3.6.2 Hoe deze methode toe passen?

	6.3.1.3.7 Algemene aandachtspunten bij de bestrijding van grote waternavel

	6.3.1.4 Ondersteunende beslistabel
	6.3.1.5 Kostenvergelijking: intensieve aanpak vs. regulier beheer

	6.3.2  Protocol waterteunisbloem
	6.3.2.1 Inleiding
	6.3.2.2 Groeistadia en besmettingsgraad
	6.3.2.2.1 Voorjaar
	6.3.2.2.2 Vroege zomer
	6.3.2.2.3 Zomer
	6.3.2.2.4 Winter
	6.3.2.2.5 Besmettingsgraad

	6.3.2.3 Beschikbare methoden
	6.3.2.3.1 Frequente handmatige verwijdering
	6.3.2.3.1.1 Waar deze methode toe passen?
	6.3.2.3.1.2 Wanneer deze methode toe passen?
	6.3.2.3.1.3 Hoe deze methode toe passen?

	6.3.2.3.2 Machinale verwijdering
	6.3.2.3.2.1 Waar en wanneer deze methode toe passen?
	6.3.2.3.2.2 Hoe deze methode toe passen?
	6.3.2.3.2.3 Aandachtspunten

	6.3.2.3.3 Peilverlaging
	6.3.2.3.3.1 Wanneer deze methode toe passen?
	6.3.2.3.3.2 Waar deze methode toe passen?
	6.3.2.3.3.3 Hoe deze methode toe passen?
	6.3.2.3.3.4 Aandachtspunten

	6.3.2.3.4 Branden
	6.3.2.3.4.1 Waar en wanneer deze methode toe passen?
	6.3.2.3.4.2 Hoe deze methode inzetten?

	6.3.2.3.5 Slibruiming
	6.3.2.3.5.1 Waar en wanneer deze methode toepassen?
	6.3.2.3.5.2 Hoe deze methode toe passen?

	6.3.2.3.6 Algemene aandachtspunten bij de bestrijding van waterteunisbloem

	6.3.2.4  Ondersteunende beslistabel bij de bestrijding van waterteunisbloem

	6.3.3  Protocol parelvederkruid
	6.3.3.1 Inleiding
	6.3.3.2 Groeistadia en besmettingsgraad
	6.3.3.2.1 Voorjaar
	6.3.3.2.2 Zomer
	6.3.3.2.3 Herfst
	6.3.3.2.4 Winter
	6.3.3.2.5 Besmettingsgraad

	6.3.3.3 Beschikbare methoden
	6.3.3.3.1 Frequente handmatige verwijdering
	6.3.3.3.1.1 Waar deze methode toe passen?
	6.3.3.3.1.2 Wanneer deze methode toe passen?
	6.3.3.3.1.3 Hoe deze methode toe passen?

	6.3.3.3.2 Machinale verwijdering
	6.3.3.3.2.1 Waar en wanneer deze methode toe passen?
	6.3.3.3.2.2 Hoe deze methode toe passen?
	6.3.3.3.2.3 Aandachtspunten

	6.3.3.3.3 Peilverlaging
	6.3.3.3.3.1 Wanneer deze methode in zetten?
	6.3.3.3.3.2 Waar deze methode in zetten?
	6.3.3.3.3.3 Hoe deze methode in zetten?
	6.3.3.3.3.4 Aandachtspunten

	6.3.3.3.4 Branden
	6.3.3.3.4.1 Waar en wanneer deze methode in zetten?
	6.3.3.3.4.2 Hoe deze methode in zetten?


	6.3.3.4  Ondersteunende beslistabel bij de bestrijding van parelvederkruid



	7 Communicatie en preventie
	8 Aanbevelingen voor beleid, beheer en communicatie
	9 Bijlagen
	9.1 Bijlage – Samenstelling Invexo-werkgroep Casus grote waternavel en andere invasieve (water)planten
	9.2  Bijlage – Monitoring exoten - Methodiek GIS analyse - Berekenen besmettingsgraad
	9.2.1 Doelstelling
	9.2.2 Definitie besmettingsgraad
	9.2.3 Data
	9.2.4 GIS analyse

	9.3  Bijlage - Vragenlijst inventarisatie kennis en ervaring
	9.4  Bijlage - Veldexperiment Branden Evenstuk bij Gent (B)- Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. PRI
	9.4.1 Aanleiding en doel
	9.4.2 Aanpak
	9.4.2.1 Locatie
	9.4.2.2 Behandelingen
	9.4.2.3 Metingen
	9.4.2.4 Brander
	9.4.2.5 Manuele verwijdering

	9.4.3 Resultaten
	9.4.3.1 Beschrijving per waarnemingsdatum
	9.4.3.2 Analyse resultaat over alle data
	9.4.3.3 Conclusies

	9.4.4 Samenvatting


	10 Referenties en bronnen
	10.1 Bibliografie hoofdstuk 2
	10.1.1 Grote waternavel
	10.1.2 Waterteunisbloem
	10.1.3 Parelvederkruid

	10.2 Bibliografie hoofdstuk 6


