Bijlage 1: gescreende beheerfiches van de invasieve
uitheemse planten

Japanse & Sachalinse duizendknoop + kruising
Japanse duizendknoopgroep
Beschrijving: Half verhoutende vaste plant met lange en sterk vertakte ondergrondse wortelstokken.
De individuele stengels zijn grondstandig en ontwikkelen zich elke lente opnieuw tot dichte bestanden.
De stengels zijn stevig, vaak roodachtig gevlekt en buigen aan de top door. De grote gesteelde
bladeren zijn spits aan de top en recht (F. japonica) tot hartvormig (F. sachalinensis) aan de basis. In
de zomer draagt de plant kleine groenwitte bloemetjes die in dichte pluimvormige bloeiwijzen staan.
De Japanse duizendknoopgroep omvat twee verwante soorten en hun kruising. Japanse
duizendknoop en Sachaliense duizendknoop verspreiden zich enkel vegetatief via stengel- en
bladfragmenten. Fragmenten met knopen kunnen nieuwe planten vormen. Ze Japanse en Sachalinse
duizendknoop kunnen echter een kruising vormen, de Boheemse duizendknoop, die eveneens zeer
invasief is en ook zaad zet.
Een link naar een online documentje om deze drie te determineren lijkt op zijn plaats, bvb.
Habitat: Hoofdzakelijk in verstoorde en urbane milieus. Lokaal vaak massaal in bermen,
spoorwegbermen en langs waterlopen. Japanse duizendknoop groeit regelmatig ook in houtkanten,
bossen en andere meer natuurlijke habitats.
Beheer: Bij de bestrijding van Japanse duizendknoop is een zorgvuldige afweging noodzakelijk nodig
van de haalbaarheid en de wenselijkheid van bestrijding. Beschikbare middelen kunnen best prioritair
ingezet worden op het bestrijden van nieuwe infectiehaarden en het voorkomen dat nieuwe populaties
kunnen ontstaan door een correct onderhoudsbeheer van de bestaande populaties met een correcte
afvalverwerking.
Nieuwe infectiehaarden kunnen meestal soms nog worden bestreden door deze uit te graven of te
behandelen met een gecombineerde techniek (afsnijdenuitgraven, injecteren met glyfosaat +
afdekken). Voldoende opvolging nazorg en herhaling van de bestrijding zijn steeds noodzakelijk.
Bestrijding van grote haarden blijkt in de praktijk vaak niet meer haalbaar en eenmalige ingrepen zijn
zinloos. Grotere populaties In de praktijk blijkt bestrijding van een gevestigde populatie niet meer
haalbaar en dient men te voorkomen dat deze zich verder kunnen verspreiden (opheffen reguliere
maaibeheer en eventueel jaarlijks afsnijden van de scheuten). Indien de locatie het toelaat kan men
de ecologische impact verminderen door middel van begrazing of maaien. In deze gevallen zal de
infectiehaard niet verdwijnen zodat en dient het beheer dient consequent te worden volgehouden. In
alle gevallen dient men voldoende preventieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat de
planten zich verder kunnen verspreiden. Grondverzet, dat vaak aan de basis ligt van nieuwe
groeiplaatsen, vormt een extra aandachtspunt bij preventie voor deze soort.
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Uitgebreide info
Beheer


Bestrijding van duizendknopen is zeer moeilijk en meestal ook zeer duur. Bij de
aanpak van Japanse duizendknoop is bijgevolg een zorgvuldige afweging
noodzakelijk van de haalbaarheid van het beheer in het kader van de beschikbare
(financiële) middelen, de impact van de soort in de (boven)lokale contekst en de
mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak door de beheerders van aanpalende
percelen. In de praktijk blijkt bestrijding van een gevestigde populatie vaak niet
meer haalbaar en dient men de beschikbare middelen prioritair in te zetten op het
bestrijden van nieuwe infectiehaarden en het voorkomen dat nieuwe populaties
kunnen ontstaan door een correct onderhoudsbeheer van de bestaande populaties
met een correcte afvalverwerking. Wordt een populatie Japanse duizendknoop
aangetroffen ga dan na wat het reguliere beheer is op de locatie. Indien hier
normaal gezien gemaaid wordt (bv. in bermen) kan het nodig zijn om op de
specifieke locaties in eerste instantie het reguliere beheer op te heffen (de soorten
worden immers voornamelijk gemakkelijk via de klepelmaaier verspreid).
Bestrijding van nieuwe infectiehaarden Japanse duizendknoop
Tal van beheerders hebben reeds vele tevergeefse pogingen gedaan met veel
verschillende technieken om Japanse duizendknoop duurzaam te verwijderen. In
de praktijk is de kans op succes eerder gering gebleken, zeker bij eenmalige
ingrepen van gelijk welke techniek. Bij nieuwe, kleine infectiehaarden is de kans op
slagen het grootst. Er werden reeds verschillende technieken uitgetest op Japanse
duizendknoop, de volgende bieden het meeste kans op slagen:
- Uitgraven: Uitgraven vormt momenteel de effectiefste methode. Vermits het
wortelgestel zeer diep in de bodem dringt is afgraven tot 3m (soms tot 5m) diepte
nodig, wat de methode bijzonder duur maakt en onbruikbaar op vele locaties zoals
in bermen en oevers. Daarnaast vormt ook de verwerking van de afgegraven grond
een probleem omdat elk fragment zich gemakkelijk kan ontwikkelen tot een nieuwe
plant. Tenslotte vormt afgraven een zeer ingrijpende beheermethode die zeer
schadelijke gevolgen heeft voor de bodemstructuur. In de praktijk wordt afgraven
enkel toegepast in landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, waar er wettelijke
verplichtingen zijn met betrekking tot het bestrijden van Japanse duizendknoop op
bijvoorbeeld bouwpercelen. In Vlaanderen is dit (voorlopig) niet het geval. Voor
kleine, geïsoleerde populaties (bijvoorbeeld 1-enkele scheuten) is afgraven
meestal wel nog haalbaar. Dit gebeurt dan best handmatig zodat alle wortelstokken
kunnen gevolgd worden in de bodem en volledig worden verwijderd. Houd er
rekening mee dat de ondergrondse biomassa van Fallopia spp. aanzienlijk kan zijn
en het bovengrondse gedeelte van de plant meestal slechts 30% van de biomassa
vertegenwoordigt. Kleine, geïsoleerde populaties kunnen verwijderd worden met
rhizoom-crushing gevolgd door afdekken met PE folie.
- Combinatie afsnijden, stengelinjectie & afdekken: Zowel intensief maaien,
chemische bestrijding en afdekken alleen zijn veel vaak toegepaste methoden die
zorgen voor een afname van het aantal scheuten. Na het stoppen van de
behandeling bleken de meeste populaties zich echter weer binnen de twee jaar te
herstellen. Door deze technieken te combineren overheen een periode van
meerdere jaren is de kans op slagen groter. De scheuten worden daarvoor tijdens
het groeiseizoen (wanneer de stengels een hoogte van ongeveer 50cm - 1m
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Opmerking [AT1]: Afdekken met wat??
Gewone worteldoek afdoende? Plantex®
240? Meshtech? Landbouwplastiek?
Terramdoek? polyetheen folie? Wat werkt
er nu? Ik denk dat beheerders naar dit
soort info op zoek zijn!

bereiken) afgesneden tot op 10-20 cm en geïnjecteerd met 3 ml onverdunde
Glyfosaat (Hagen & Dunwiddie, 2008).. Vervolgens wordt de locatie afgedekt met
een zware, dichte, donkere folie die bedekt wordt met 30cm grond en gedurende
minstens 3-5 jaar ter plaatse blijft. De folie moet ook een voldoende grote zone
buiten de infectiehaard bedekken en stevig verankerd worden. Een goede
opvolging is steeds noodzakelijk, indien er scheuten doorheen de folie groeien
dient de behandeling afsnijden + injecteren) onmiddellijk te worden herhaald. Een
volgehouden toepassing van een combinatie van deze methodes gedurende
meerdere jaren zorgt voor een geleidelijke uitputting van de populatie zodat deze
minder sterk terugkomt en zelfs uitblijft. Meestal betekent dit dat de plant in
dormantie is gegaan. Verstoring van de bodem kan ervoor zorgen dat dit dormante
stadium wordt gereactiveerd en dat de plant weer massaal terugkomt. Verstoring
van de bodem kan eventueel worden toegepast als controle voor een succesvolle
bestrijding.
Een strikte opvolging en volhouden van de bestrijding zijn noodzakelijk. De kans op
slagen en de haalbaarheid om bovenstaande technieken toe te passen zijn sterk
afhankelijk van de locatie.
Beheersing van grotere infectiehaarden
Is de kans op slagen van bestrijding zeer gering of niet haalbaar op een bepaalde
locaties dan kan men beslissen de bestaande populatie te gedogen maar te
voorkomen dat deze zich verder kan verspreiden. Op sommige locaties vormt een
nulbeheer de beste oplossing, hoe vaker verstoord wordt hoe meer de planten
immers gestimuleerd zullen worden om ondergrondse uitlopers te produceren,
indien de planten met rust worden gelaten breiden deze maar zeer geleidelijk uit en
is de verspreiding via stengelfragmenten zeer gering. Is er omwille van
civieltechnische redenen toch een onderhoud nodig dan kunnen de stengels best
handmatig worden verwijderd zonder fragmentatie, dit geeft het minste kans op
verdere verspreiding via fragmenten. Dit kan één of meerdere malen per jaar
gebeuren, bij voorkeur in de late herfst wanneer de groeikracht van de stengels
sterk verminderd is, een felle reactie op de snoei zal dan uitblijven. Gebruik bij
voorkeur gereedschap dat fragmentatie voorkomt zoals een snoeischaar,
bosmaaier of zeis. Wil men dit toepassen in bermen dan dient voor de specifieke
locaties een afwijking te worden aangevraagd ten opzichte van het bermdecreet.
Beperken van de ecologische impact
Afhankelijk van de locatie en doelen zal het mogelijk zijn om de groei van Japanse
duizendknoop onder controle te houden zodat de schadelijke impact tot een
minimum wordt beperkt.
- Begrazing: Scheuten van Japanse duizendknoop zijn eetbaar en begrazing geeft
volgens een studie van Natuurpunt zeer goede resultaten. Vooral runderen eten
zeer graag Japanse duizendknoop; vroeg in de lente is het één van de eerste
soorten die schiet en vers groen biedt aan de dieren, maar de scheuten worden het
gehele jaar door begraasd. De planten blijven in minivorm (< 10 cm) aanwezig,
soms met veel scheuten. Sachalinse duizendknoop zou onder graasdruk na 10
jaar zelfs volledig verdwijnen. Op de plaatsen waar vroeger monovegetaties van
Japanse duizendknoop voorkwamen staan na 10 jaar soortenrijke ruderale
vegetaties met voornamelijk inheemse soorten.
- Maaibeheer (mulchen): Door minstens 4-5 x per jaar (tussen april en eind
oktober) te maaien vanaf een planthoogte van 40 cm kan men ervoor zorgen dat
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Opmerking [AT2]: Begrazingsregime?
Begrazingsintensiteit? Type grazers?
Verwijzing naar die Studie van NP? De
Duitsers gebruiken ook geiten.

scheuten kleiner blijven zodat grassen meer kans krijgen. Daarbij dient de eerste
jaren een intensiteit van 6-8 maaibeurten per jaar nagestreefd, in de
daaropvolgende jaren 2-4 maaibeurten per jaar. Minder dan 4 keer maaien per jaar
is compleet zinloos. De belangrijkste periode om te maaien is april-juni en mulchen
is effectiever dan maaien. De resulterende vegetatie blijft hierdoor echter wel
relatief soortenarm. Bij het maaien dient men eveneens te letten op de mogelijke
verspreiding van stukjes stengel met een knoop. Bij elke vorm van maaibeheer
blijft een risico op verdere verspreiding bestaan. Het best wordt gebruik gemaakt
van een maai-zuigcombinatie. Dit maaibeheer dient echter steeds te gebeuren los
van de reguliere maaibeurten. Een zeer grote aandacht dient te worden besteed
aan het kuisen van de gebruikte apparatuur en de afvalverwerking. Het maaisel
kan bij gecontroleerde compostering worden verwerkt: door de langdurige hoge
temperatuur die wordt bereikt, worden zowel stengels als zaden gedood. Ook
vergisting vormt een mogelijkheid.
chemische behandeling: Opmerking: Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen verboden. Voor de bestrijding van Japanse
duizendknoop kan een afwijking worden aangevraagd ten opzichte van het
pesticidendecreet. Hierbij wordt aangeraden enkel gebruik te maken van
stengelinjectie. Bladbesproeiing is niet effectief en zorgt ook voor schade aan de
omliggende vegetatie. Voor chemische bestrijding laat men de planten best
uitgroeien tot de maand mei. Daarna dient men twee voorbereidende maaibeurten
te voorzien. De optimale planthoogte voor chemische behandeling is 40-60cm.
Chemische behandeling bestaat uit stengelinjectie (in stengels met een diameter
van minstens 1,5 cm) met een glyphosaat oplossing (periode 15 augustus- 15
september), bij voorkeur geïnjecteerd onder de tweede knoop met de naald naar
beneden gericht. De behandeling dient 2-3 jaar volgehouden te worden, het aantal
behandelde stengels is functie van de dichtheid aan scheuten en de chemische
behandeling dient gevolgd door een mechanisme (vb. winterse maaibeurt).
Opmerking: Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen verboden (Decreet Duurzaam Gebruik ). Voor de
geïntegreerde bestrijding van Japanse duizendknoop (niet in de buurt van water)
kan een afwijking worden aangevraagd via procedure 3 - probleemsoort of
veiligheidsprobleem.
Nabehandeling van besmette grond: hittebehandeling via stoom,.

Beschrijving


Half verhoutende vaste plant met lange en sterk vertakte ondergrondse wortelstokken.
De individuele stengels zijn grondstandig en ontwikkelen zich elke lente opnieuw tot
dichte bestanden. De stengels zijn stevig, vaak roodachtig gevlekt en buigen aan de
top door. De grote gesteelde bladeren zijn spits aan de top en echt tot hartvormig aan
de basis. In de zomer draagt de plant kleine groenwitte bloemetjes die in dichte
pluimvormige bloeiwijzen staan.
De Japanse duizendknoopgroep omvat twee verwante soorten en hun kruising. Deze
kunnen niet worden verward met enige inheemse soort. De soorten zijn (functioneel)
eenslachtig. Van zowel Japanse als Sachalinse duizendknoop zijn bijna alle planten die
op het Europese vasteland werden gevonden vrouwelijk. Ze kunnen zich bijgevolg bijna
uitsluitend vegetatief vermeerderen, via stengel en bladfragmenten. Beide soorten
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hebben echter wel een kruising gevormd die zaad vormt en zich uiterst zeer invasief
gedraagt.
De soorten kunnen het gemakkelijkst worden onderscheiden op basis van de bladeren:
- Japanse duizendknoop: Bladeren (tot 20 cm lang en 15cm breed) met een afgeknotte
voet, 4-6 paar zijnerven en een onbehaarde onderzijde
- Sachalinse duizendknoop: zeer grote Bbladeren (tot 43 cm lang en 30 cm breed) met
een hartvormige voet, 8-14 paar zijnerven en een kort behaarde onderzijde
- Boheemse duizendknoop, kruising tussen de twee soorten: Bladeren met rechte tot
zwak hartvormige voet en ruwe beharing op de hoofdnerf.


Hoogte: 250 cm - 400 cm



Levensvorm: Geofyt



Geslachtsverdeling: Eenslachtig, tweehuizig



Geurend: Neen



Jarigheid: meerjarig



Vrucht: Eenzadige dopvrucht of noot, Geen vruchtvorming in Vlaanderen



Verbreidingswijze: verbreiding van stengels en rizomen via dumpen van groenafval, via
water, grondverzet bij ruimingen, infrastructuurwerken etc.



Indigeniteit: neofyt



Herkomst: China, Japan

Status/bescherming


Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 kwartierhokken



Habitatrichtlijn 2: Neen



Habitatrichtlijn 4: Neen



Beschermd: Neen

Opmerking [INBO7]: Zie algemene
opmerking.

Exoot


Invasieve exoot: Ja



Status ISEIA: Black list



Ecologische impact: Afname biodiversiteit



Economische impact: Schade aan infrastructuur, veiligheidsprobleem langs waterlopen
(belemmering zicht), verhoogd risico op erosie



Motivatie voor bestrijding: De enorme uitbreidingscapaciteit en de mogelijkheid zich te
vestigen op zo goed als elk type bodem in diverse leefmilieus, maakt dat Japanse
duizendknoop een van de meest gevreesde invasieve exoten in Europa. De plant loopt
zeer vroeg in het seizoen uit en heeft een enorme groeisnelheid waardoor een gesloten
bladerdek ontstaat dat overige vegetatie volledig overgroeit en verdringt. Bovendien kan
ze grote schade veroorzaken aan funderingen, verharding en rioleringen, wat een
enorme kost met zich mee kan brengen. Verwijdering voor de aanleg van nieuwe
funderingen en wegenis wordt daarom aangeraden. Tenslotte geven grote populaties
van Japanse duizendknoop vaak een onverzorgde indruk, vooral in de winter.
Het uitgebreide wortelstokkengestel van de plant, dat zich zeer snel tot gemakkelijk 2m
diepte kan vestigen, de enorme groeikracht en de mogelijkheid om zich terug te vestigen
uit ongeveer de helft van de stukjes stengel die een knoop bevatten, alsook elk klein
stukje wortelstok, maakt de soorten van deze groep enorm moeilijk te bestrijden.
Bestrijding van een gevestigde populatie is zeer duur en is niet altijd effectief. Er dient
bijgevolg vooral aandacht te worden besteed aan de bestrijding van nieuwe
infectiehaarden en een correct onderhoud van de bestaande populaties.
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Opmerking [AT8]: Algemene
opmerking: militaristisch taalgebruik
vermijden als het over invasieve gaat.



Aandachtspunten: Foutief beheer (machinaal maaien, frezen, spitten) is een van de
belangrijkste oorzaken voor de verdere verspreiding van duizendknopen. Vooral langs
(spoor)wegbermen en waterlopen dient men bijkomende aandacht te besteden bij de
uitvoering van het reguliere beheer. Vaak is het noodzakelijk de reguliere maaiwerken
stop te zetten en een aangepast beheer in te stellen met bijkomende aandacht voor
preventieve maatregelen.
Doordat de populatie zich vaak ook op aanpalende percselen bevindt wordt met name
op deze locaties meestal maar een gedeelte van de populatie beiïnvloedt op een
bepaald beheermoment. Het tot stand brengen van een samenwerking tussen
verschillende betrokken beheerders vormt in dit kader een bijkomende uitdaging.
Stengel of wortelstokfragmenten van slechts enkele centimeters groot kunnen weer
aanleiding geven tot nieuwe planten.

Relaties


Soorten : Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) , Sachalinse duizendknoop
(Fallopia sachalinensis), Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica)

Aphalara itodori vermelden ?.
Extra link naar de cellule de gestion des plantes invasives (ook linken bij reuzenberenklauw en
reuzenbalsemien)
http://www.gembloux.ulg.ac.be/biodiversite-et-paysage/telechargements/
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Mahonia (Berberidaceae)
Berberis aquifolium
Beschrijving: Grillig vertakte wintergroene struik met aan het uiteinde van de takken kransen van
samengesteld veernervige bladeren. Het hout van stengels en wortels heeft een gele kleur. De
bladeren zijn leerachtig, donkergroen met een sterk gestekelde rand. De sterk geurende gele bloemen
staan in pluimen aan het uiteinde van de takken. Na de bloei ontwikkelen zich blauw berijpte bessen.
Habitat: Op droge, bij voorkeur kalkrijke grond in duinen of in stedelijke omgeving. In duingebieden
kan ze hoge densiteiten bereiken en komt ze zowel in witte duinen, grijze duinen, duingraslanden,
kruipwilgstruwelen of in duinstruweel als bos voor.
Beheer: Bestrijding is enkel noodzakelijkwenselijk in en nabij gevoelige habitats, vooral in openalle
duingebiedenen wordt aanbevolen de soort te verwijderen.
Kiemleine planten kunnen handmatig worden uitgetrokken maar volwassen planten zitten stevig
verankerd met een uitgebreid wortelstelsel. Manueel uitgraven is hierdoor bijzonder moeilijk omdat de
plant weer uitschiet vanaf de afgebroken wortels. Grotere klonenplanten kunnen machinaal worden
uitgetrokken of uitgegraven met behulp van een kraan met kasseibak. . Kappen heeft enkel zin
wanneer de stobben worden ingesmeerd met glyfosaat, dit laatste geeft meestal bevredigende
resultaten.
Nazorg bestaat uit controle op hergroei gedurende enkele jaren volgend op de ingreep en eventuele
herhaling van de bestrijding.Individuele planten worden doeltreffend aangepakt door bladbehandeling
met een 5% glyphosaat oplossing. Controle op hergroei gedurende enkele jaren volgend op de
ingreep blijft noodzakelijk.

Uitgebreide info
Beheer
Bestrijding is wenselijk in alle duingebieden.
Kiemplanten kunnen handmatig worden uitgetrokken maar volwassen planten zitten stevig
verankerd met een uitgebreid wortelstelsel. Manueel uitgraven is hierdoor bijzonder moeilijk
omdat de plant weer uitschiet vanaf de afgebroken wortels. Grotere klonen kunnen worden
uitgegraven met behulp van een kraan met kasseibak. Daarvoor wordt eerst alle opgaande
vegetatie gekapt. Mahonie kan daarbij gezamenlijk en op dezelfde manier worden
aangepakt als andere probleemsoorten in de duinen zoals populieren, rimpelroos,
Amerikaanse vogelkers of cotoneasters. Indien praktisch haalbaar (toegankelijkheid gebied)
kan het gebruik van (duurder) zwaarder materieel zoals trommelzeven worden overwogen.
Uit experimenten in het kader van RINSE (http://www.rinse-europe.eu/) blijkt dat individuele
planten doeltreffend kunnen worden aangepakt door bladbehandeling met een 5%
glyphosaat oplossing. Lange wortels sterven daarbij niet helemaal af waardoor hergroei
mogelijk is. Controle op hergroei gedurende enkele jaren volgend op de ingreep blijft dus bij
elke ingreep noodzakelijk.


Bestrijding is enkel noodzakelijk in en nabij gevoelige habitats, vooral in open duinen,
mosduinen, duingraslanden en duinstruwelen wordt aanbevolen de soort te
verwijderen.
Kleine, individuele planten kunnen handmatig worden uitgetrokken of uitgegraven.
Men dient er echter voor te zorgen dat de penwortel hierbij volledig wordt verwijderd
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wat vaak moeilijk is. Voor grotere struiken vormt stobbebehandeling van de planten
met glyfosaat een effectieve methode maar dit mag enkel worden toegepast buiten de
waterwingebieden. Uit voorlopige resultaten van experimenten in het kader van RINSE
(http://www.rinse-europe.eu/) blijkt dat hierbij dezelfde concentraties toegepast kunnen
worden als bij chemische bestrijding van Amerikaanse vogelkers i.e. een 5%
glyphosaat oplossing. Kappen en insmeren is daarbij wellicht enkel zinvol toe te
passen op stengels met een redelijke diameter (> 1cm). Vleksgewijze
bladbehandeling, waarbij weliswaar meer product aangebracht dient te worden, kan
soelaas bieden voor jongere individuele struiken. Te hoge concentraties glyphosaat
zijn hier nadelig aangezien dan de bladeren afvallen vooraleer het product in de plant
getransporteerd wordt. Bij felle zon (25 °C) is bladbehandeling minder effectief omdat
de huidmondjes op de onderzijde van de bladeren dan gesloten zijn.
Machinaal uittrekken of uitgraven vormt eveneens een mogelijke methode bij
besmettingen over grotere oppervlaktes. Mahonie kan gezamenlijk en op dezelfde
manier worden aangepakt als andere probleemsoorten in de duinen zoals
Amerikaanse vogelkers, rimpelroos, cotoneaster, struikaster en populieren. Tot de
mogelijkheden behoren het machinaal uitgraven met een kraan uitgerust met
kasseibak of, indien praktisch haalbaar (toegankelijkheid gebied), het gebruik van
(duurder) zwaarder materieel zoals trommelzeven. De keuze voor een bepaalde
methode (manueel, chemisch, mechanisch), is steeds een afweging die rekening
houdt met de aanwezige lokale natuurwaarden en de beheerdoelstellingen op een
locatie.
Deze plant bloeit op het hout van het voorafgaande jaar. Om te voorkomen dat
mahonia zich verder verspreidt via zaden kan er tussen mei en juli worden
gesnoeidgemaaid.
Alle bestrijdingstechnieken kunnen voor een sterke hergroei zorgen doordat de
planten worteluitlopers vormen. Herhaaldelijke chemische behandeling van deze
uitlopers zorgt ervoor dat de wortels sterker worden aangetast waardoor de planten
geleidelijk aan verminderd zullen terugkomen. Nazorg is bijgevolg steeds noodzakelijk
en bestaat uit controle op hergroei gedurende enkele jaren volgend op de ingreep en
eventuele herhaling van de bestrijding.

Beschrijving


Grillig vertakte wintergroene struik met aan het uiteinde van de takken kransen van
samengestelde veernervige bladeren. Het hout van stengels en wortels heeft bij
doorsnijden een opvallend gele kleur. De bladeren zijn leerachtig, donkergroen met
een sterk gestekelde rand. De sterk geurende gele bloemen staan in pluimen aan het
uiteinde van de takken. Na de bloei ontwikkelen zich blauwe, berijpte bessen die lang
aan de struik blijven hangen.
De invasieve exemplaren vertegenwoordigen meestal kruisingen van MB. aquifolium
met MB. repens en MB. pinnata die gekenmerkt worden door de snelle vorming van
uitlopers.






Mahonie is zeer herkenbaar en de mogelijkheid tot verwarring met inheemse soorten
is gering. De inheemse zuurbes Berberis vulgaris is een zomergroene soort die
eveneens gele bloemtrossen heeft, maar de bessen zijn rood en de bladeren klein,
enkelvoudig en met gezaagde rand. De groenblijvende hulst Ilex aquifolium heeft ook
een leerachtig blad met getande rand maar deze zijn enkelvoudig en de soort heeft
rode steenvruchten.
Over de kiemkracht van de zaden is weinig gekend.
Hoogte: 30 cm - 150 cm
Levensvorm: Phanerofyt
Geslachtsverdeling: Tweeslachtig

8









Geurend: Ja
Jarigheid: meerjarig
Vrucht: Bes, Blauw
Staat in zaad: vanaf augustus tot september
Verbreidingswijze: afleggers, vogels (inwendig), worteluitlopers
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: Noord-Amerika

Status/bescherming






Rode lijst: Criteria niet van toepassing
Zeldzaamheid KFK-klasse: 228-353 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot







Invasieve exoot: Ja
Status ISEIA: Black list
Ecologische impact: Afname biodiversiteit
Motivatie voor bestrijding: Mahonia wordt reeds zeer lang aangeplant in openbaar
groen en tuinen en kan van daaruit verwilderen. Vogels zorgen voor de een ruime
verbrspreiding van de zaden. Hoewel de soort momenteel in heel Vlaanderen kan
worden teruggevonden, vooral langs infrastructuur in de stedelijke omgeving, is de
negatieve impact momenteel beperkt tot de duinen, momenteel voornamelijk aan de
westkust. Recent kent de soort een sterke toename in de kustduinen waarbij klonaal
grote oppervlaktes worden ingenomen door zaadvorming, worteluitlopers en afleggers.
Hierdoor kunnen worden de vaak zeldzame inheemse duinplanten worden verdrongen
en versnelt de verstruweling van de duinen. In kustduinen en (nabij) inlandse
stuifduinen wordt aangeraden de soort bij opduiken preventief te verwijderen of
gevestigde populaties te bestrijden. Elders vormt de plant voorlopig geen
noemenswaardige problemen. Prioriteit wordt hierbij gelegd op zaaddragende
exemplaren en jonge kiemplanten zodat een verdere verspreiding in de duinen wordt
tegengegaan.
Aandachtspunten: Mahonia heeft een lange penwortel en lange, stecig vertakte
zijwortels waardoor deze moeilijk uit te graven is. Het is momenteel onduidelijk welke
wortelfragmenten kunnen terugschieten en vanop welke dieptes. De plant kan wel
gemakkelijk regenereren zowel uit wortel- als takfragmenten waardoor controle op
hergroei gedurende enkele jaren na de behandeling noodzakelijk is.
Volledige verwijdering op grote schaal kan in duingebieden leiden tot
zandverstuivingen, aangezien er geen andere vegetatie zal overschieten om het zand
te bedekken. Dit hoeft niet noodzakelijk als nadelig te worden gezien omdat
stuifduinen behoren tot de natuurlijke cyclus in duingebieden. Op plaatsen waar
stuivend zand niet opportuun geacht wordt, kan na de ingreep helm ingeplant worden
om het zand te fixeren en de successie te versnellen.
De bessen van mahonie zijn niet giftig, de zaden en wortels wel. Bij openbare
aanplantingen in kustgemeentes en naar tuineigenaren en horticultuurcentra toe kan
preventief zuurbes (Berberis vulgaris) gepromoot worden als inheems alternatief.

Relaties


Waardplant voor: Anjermot (Cacoecimorpha pronubana)
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Opmerking [INBO1]: Zie algemene
opmerking.

Reuzenbalsemien, Oranjeoranje, Tweekleurig
tweekleurig en klein springzaad
Reuzenbalsemiengroep
Beschrijving: Reuzenbalsemien is een eenjarige plant met hoge broze, holle stengels met verdikte
knopen die doorgaans rood gekleurd zijn. De lancetvormige bladeren staan kruisgewijs in kransen van
2 of 3, zijn 10-25 cm lang en fijn getand. De bladsteel en middennerf hebben meestal een rode kleur.
De karakteristieke, tweezijdig symmetrische hangende bloemen zijn 2-4 cm groot, wit tot roze (bovenen onderlippen hebben min of meer dezelfde kleur) en dragen een spoor. De vrucht is een
explosievrucht doosvrucht die bij aanraking openspringt en de zaden tot 7 m ver weg kcatapulteert.
Oranje, tweekleurig en klein springzaad onderscheiden zich van reuzenbalsemien door middel van de
bladstand (verspreid i.p.v. tegenoverstaand) en bloemkleur (respectievelijk oranje, tweekleurig en
geel).
Habitat: Reuzenbalsemien komt vooral voor langs oevers van beken, grachten, vijvers, moerassen en
waterlopen en op zoetwaterschorren. Regelmatig wordt reuzenbalsemien ook aangetroffen in
bosranden, weekendverblijven en wegbermen.
Oranje springzaad heeft een iets bredere habitatvoorkeur en werd in de Kleine Netevallei ook reeds
aangetroffen in niet jaarlijks gemaaide, vlakdekkende vegetaties zoals moerasspirearuigtes.
Tweekleurig springzaad werd in Vlaanderen tot nu toe enkel aangetroffen in bebouwde omgeving.
Klein springzaad beperkt zich tot bossen.
Beheer: Reuzenbalsemien en oranje springzaad kan men lokaal eenvoudig bestrijden door het
handmatig uittrekken van de planten voor de vruchtzetting. Hiervoor werkt men best een volledige
zone af van stroomopwaarts naar stroomafwaarts. Nazorg is de jaren nadien essentieel. Het is van het
grootste belang om vestiging van nieuwe populaties snel op te merken en te verwijderen vooraleer
deze zich uitbreidt. Momenteel zijn grote delen van de zoetwaterschorren langs de Schelde
bijvoorbeeld zodanig overwoekerd door reuzenbalsemien dat handmatige bestrijding zo goed als
onmogelijk is geworden. Tweekleurig springzaad e balsemien wordt tot nog toe zelden aangetroffen,.
vVoor deze soort geldt een vroege detectie en snelle responsearly warning: meteen verwijderen
voordat deze zich verder kan uitzaaien.
Beelden
[ Het is aangewezen om de Nederlandse naam als alternatieve tekst bij de beelden weer te geven en
niet de Latijnse. Het is bovendien Impatiens glandulifera in plaats van Impatiens balsaminifera]

Uitgebreide info

Met opmaak: Lettertype: (Standaard)
Arial, 10 pt, Cursief

Beheer


Met opmaak: Lettertype: (Standaard)
Arial, 10 pt, Cursief

De bestrijding van reuzenbalsemien en oranje springzaad is relatief eenvoudig. Door jaarlijks
te : binnen één seizoen voorkomen dat de soort tot zaad komt, kunnen is voldoende om deze
binnen een gebied vrijwel geheel worden uit tege roeiend. Dit dDoordat de planten éénjarig
zijn en het zaad maximaal 18 maanden overleeft, kan een populatie zo in enkele jaren worden
uitgeput. Het wortelgestel van de Reuzenbalsemienreuzenbalsemien is beperkt en
oppervlakkig, waardoor deze plant relatief eenvoudig met de hand is uit te trekken. Doordat de
stengel zeer breekbaar is dient deze voldoende dicht tegen de basis vastgenomen te worden
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om vervolgens te kunnen worden uitgetrokken. De uitgetrokken planten dient men te
verwijderen uit de oeverzone. Het moment van het in knop komen van de bloemen (begin juli)
is de beste periode voor de beheerwerken daar de individuele planten dan zeer goed te
lokaliseren zijn. Eens zich rijpe vruchten hebben gevormd is het zinloos om verder te wieden.
Als alternatief kan er worden gemaaid, maar dit is minder betrouwbaar dan uittrekken. Het
maaien dient dicht genoeg tegen de grond te gebeuren zodat de stengels niet opnieuw
kunnen uitlopen. Een ander nadeel van maaien is dat het materiaal gemakkelijk fragmenteert.
Kleine fragmenten die blijven liggen kunnen herschieten.
Een nacontrole op gemiste planten en hergroei dient te gebeuren in het jaar van de
bestrijding, dit ten minste om de twee a à drie weken tot in oktober. Niet opgemerkte planten
kunnen sneller dan verwacht tot bloem komen. Gedurende enkele jaren dient een opvolging
van de locatie te gebeuren. De toegankelijkheid van de groeiplaatsen langsheen waterlopen,
vaak tussen hoge en moeilijk toegankelijke vegetatie, vormt de belangrijkste hinderpaal bij de
bestrijding van Reuzenbalsemienreuzenbalsemien en oranje springzaad. Door de zeer
beperkte beheerperiode in de vroege zomer dient men de bestrijding gefaseerd aan te pakken
waarbij men een volledige zone afwerkt van stroomopwaarts naar stroomafwaarts.
Het is uiterst belangrijk om vestiging van nieuwe populaties snel op te merken en te
verwijderen vooraleer deze zich uitbreidt. Eenmaal voet aan de grond kan een populatie zich
snel uitbreiden over grote oppervlaktes waardoor het schier onmogelijk wordt om de soort te
bestrijden. Momenteel zijn grote delen van de zoetwaterschorren langs de Schelde en haar
zijrivieren bijvoorbeeld zodanig overwoekerd door reuzenbalsemien dat handmatige
bestrijding zo goed als onmogelijk is.

Een alternatieve bestrijding kan het vernatten of zelfs laten overstromen van het terrein zijn, vooral
dan in de periode dat reuzenbalsemien kiemt. Hieromtrent zijn positieve ervaringen op een aantal
zoetwaterschorren langs de Zeeschelde waar het (langdurig) laten overstromen van het terrein in het
voorjaar een negatief effect had op reuzenbalsemien ten gunste van riet.
In Engeland is men recent gestart met het biologisch bestrijden van reuzenbalsemien met behulp van
een roestschimmel. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend en zullen blijken uit het experiment .
Zaadbank: Behoudt kiemkracht op korte termijn (zaden overleven langer dan één jaar, maar
gewoonlijk minder lang dan 5 jaar)
Beschrijving
Reuzenbalsemien is een eenjarige plant met hoge broze, holle stengels met verdikte knopen die
doorgaans rood gekleurd zijn. De lancetvormige bladeren staan kruisgewijs in kransen van 2 of 3, zijn
10-25 cm lang en fijn getand. De bladsteel en middennerf hebben meestal een rode kleur. De
karakteristieke, hangende tweezijdig symmetrische bloemen zijn 2-4 cm groot, wit tot roze (boven- en
onderlippen hebben min of meer dezelfde kleur) en dragen een spoor dat stomp is met een kort
aanhangsel. De vrucht is een explosievrucht doosvrucht die bij aanraking explosief openspringt en de
zaden tot 7 m ver weg gekatapulteertd. De Reuzenbalsemienreuzenbalsemien kent reeds een zeer
ruime verspreiding, vooral in het stroomgebied van de Schelde.
In Vlaanderen komen naast de reuzenbalsemien nog drie andere soorten voor die als potentieel
invasief worden beschouwd.
- Tweekleurige springzaad balsemienonderscheidt zich van reuzenbalsemien door de verspreide
bladstand, tweekleurige b: Bloemen met een witte bovenlipg en twee spletige roze onderlip, en met
een lang terug gekromd spoor. De soort komt momenteel nog maar sporadisch voor.
- Klein springzaad de heeft kleine, bleekgele bloemen zijn bleekgeel en klein. Het is een veel
voorkomende soort in bossen,.
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Opmerking [BV1]: Weerhouden we
dit of niet want dit is niet gebaseerd om
onderzoek maar eerder op de ervaring van
een aantal terreinbeheerders.

- Oranje of Kaaps springzaad: heeft oranje Bloemen bloemen oranje met rode vlekken; het , spoor is
lang en terug gekromd. Oranje springzaad is plaatselijk zeer sterk in opmars (o.a. in de vallei van de
Kleine Nete).
Verwarring is mogelijk met Oranje springzaad kan verward worden met Groot springzaad, een
inheemse soort van natte bossen. GHet onderscheid kan worden gemaakt op basis van de bloemkleur
die helder geel is bij groot springzaad kan worden herkend aan de grote, heldergele bloemenen oranje
bij het oOranje springzaad.











Hoogte: 60 cm - 350 cm (reuzenbalsemien).
Levensvorm: Therofyt
Geslachtsverdeling: Tweeslachtig
Geurend: Ja
Jarigheid: eenjarig
Vrucht: Doosvrucht, Groen
Staat in zaad: vanaf juli tot november
Verbreidingswijze: explosievrucht, water
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: Himalaya, Noord-Amerika

Status/bescherming






Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 kwartierhokken 994-1493 kwartierhokken in het geval van
reuzenbalsemien; 298-581 kwartierhokken in het geval van klein springzaad, 1-16
kwartierhokken in het geval van oranje streepzaad en 1-16 kwartierhokken in het geval van
tweekleurig streepzaad
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot
Invasieve exoot: Ja
Ecologische impact: Afname biodiversiteit
Motivatie voor bestrijding: De snelle zaadverspreiding, en de explosieve en, hoge groei in zeer
dichte bestanden maken dat de rReuzenbalsemieein een zeer voorname concurrent is voor inheemse
plantensoorten in de oeverzone van waterlopen. Naast de ecologische nadelen heeft de plant ook
voordelen naar imkers toe gezien de planten veel nectar produceren in de nazomer. Anderzijds is
gebleken dat reuzenbalsemien in staat is om bestuivers als hommels en bijen zodanig sterk aan te
trekken dat inheemse planten minder bezocht worden door deze bestuivers en bijgevolg een lagere
bestuiving en vervolgens zaadzetting kennen. Door de zoals de opvallende mooie bloei en sierlijke
bladeren wordt reuzenbalsemien waardoor deze door het publiek niet altijd als hinderlijk wordt
beschouwd. Daarnaast vormt de plant een goede nectarbron voor hommels.
Oranje streepzaad is momenteel plaatselijk sterk in opkomst. Snelle bestrijding op dezelfde manier als
bij rReuzenbalsemien is aangewezen.
Tweekleurig springzaad wordt tot nog toe zelden aangetroffen in stedelijke omgeving, . momenteel
Momenteel vormt de soort nog geen probleem. Een preventieve verwijdering wordt echter
aangeraden.
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Opmerking [DB2]: Zie algemene
opmerking.

Klein springzaad is wel wijdverspreid in bossen. De populaties zijn echter meestal stabiel en relatief
beperkt in omvang. Omdat bestrijding (beschadiging van de bosbodem) meer nadelen dan voordelen
heeft, worden de populaties meestal niet bestreden.
Aandachtspunten: Bestrijding is eenvoudig maar dient heeft enkel zin als alle planten van een
bepaalde locatie worden verwijderd vóór de vruchtzetting. Door van stroomopwaarts naar
stroomafwaarts te werken overheen de gehele breedte van de oever voorkomt men herbesmetting
door aanvoer van zaden over het water.
Hoewel reuzenbalsemien reeds wijd verspreid is vormt dit één van de soorten die mits een correcte
aanpak en een goede samenwerking succesvol kanunnen worden bestreden in bepaalde gebieden
(zie praktijkvoorbeeld Dommelvallei). Het in kaart brengen van alle beheerders die op hun terrein
reuzenbalsemien hebben en hen motiveren om een zorgvuldige bestrijding uit te voeren is hiervoor
essentieel. Indien belangrijke besmettingen in éénzelfde gebied niet overal kunnen worden aangepakt
is beheer allicht niet zinvol. Een coördinerende instantie is hier nodig om de acties op elkaar af te
stemmen.

Relaties

Soorten : Reuzenbalsemienreuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), Oranjeoranje springzaad
(Impatiens capensis), Tweekleurigtweekleurig springzaad (Impatiens balfourii)
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Rimpelroos, Virginische roos en veelbloemige
roos
rimpelroosgroep
Beschrijving: Rimpelroos is een gedrongen heester met viltige takken met dunne, rechte, dicht opeen
staande stekels van ongelijke lengte. De bladeren zijn geveerd met 5 tot 9 gerimpelde, rondachtige
deelblaadjes die onderaan dicht behaard zijn. De bloemen zijn opvallend, wit tot donkerroze met vijf,
2,5 tot 5 cm lange kroonbladeren. De rozenbottels zijn breder dan hoog en oranje bij rijpheid. De plant
vormt dichte massieven die weinig licht doorlaten en daarmee inheemse kruidachtige vegetatie
verdringen.
Habitat: zonnige plaatsen op matig voedselarme tot voedselrijke, vaak kalkhoudende grond,
verdraagt zout
zeeduinen, heggen, struwelen, bosranden, perken bermen, stuifdijken en waterkanten
ook vaak langs infrastructuur (wegbermen, spoorwegbermen). De soort verdraagt geen
beschaduwing.
Beheer: De meest efficiënte methode om R. rugosa te verwijderen is de plant fysiek volledig
verwijderen. Hierbij dient erop gelet te worden dat alle wortels en wortelstokken zijn verwijderd en
dient er voldoende aandacht te zijn voor de nazorg (met eventuele herhaling indien nodig). Jonge
exemplaren kunnen handmatig worden uitgetrokken. Voor kleine oppervlakten geniet deze
methodehandmatige aanpak de voorkeur, echter voor grote oppervlakten is deze methode duur en
arbeidsintensief.
Kappen en nabehandelen met een herbicide (Glyfosaat, Triclopyr of Garlon) is effectief. Minstens in
het daaropvolgende jaar dient de hergroei opnieuw behandeld te worden zodat ook de wortels worden
beschadigd. Bij grote populaties dient dit vaak meerder jaren te herhalen wil men de populatie volledig
verwijderen.
Nazorg door middel van controle op hergroei en eventuele herbehandeling is voor alle
bestrijdingstechnieken noodzakelijk.

Uitgebreide info
Beheer


De meest efficiënte methode om R. rugosa te verwijderen is de plant fysiek volledig
verwijderen. Hierbij dient erop gelet te worden dat alle wortels en wortelstokken zijn
verwijderd en dient er voldoende aandacht te zijn voor de nazorg (met eventuele
herhaling indien nodig). Jonge exemplaren kunnen handmatig worden uitgetrokken,
grotere exemplaren kunnen mechanisch worden uitgetrokken of uitgegraven. Een
kraan met kasseibak is hierbij handig om plantenmateriaal zoveel mogelijk van
bodemmateriaal te scheiden. Voor kleine oppervlakten geniet de manuale aanpakze
methode de voorkeur, echter maar voor grote oppervlakten is diteze methode duur
enzeer arbeidsintensief. In de duinen kan bestrijding gelijktijdig gebeuren met deze
van andere houtachtige soorten zoals Mahonie, kruisstruik, cotoneasters en
populieren.
Waar R. rugosa werd geknipt of gemaaid en vervolgens werd behandeld met
gGlyfosaat blijkt dit enkel en alleen bij herhaling effectief te zijn, enkel en alleen bij
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herhaling. ImmersZ, zelfs wanneer alle bovengrondse delen vernietigd zijn, wordt een
krachtige groei van nieuwe scheuten waargenomen in het daaropvolgende jaar.
Hierdoor is een tweede behandeling met Gglyfosaat in augustus noodzakelijk waarbij
ook de wortelstokken en de wortels blijken worden beschadigd te worden.
Het beste resultaat in een proefproject in Nederland werd bekomen door het snoeien
voor half maart en het behandelen van de jonge bladeren met bestrijdingsmiddel
Triclopyr. Dit dient eenmaal herhaald te worden. Het resultaat was een afname van
100%. Indien dit op grote schaal werd toegepast verdween R. rugosa echter slechts
voor 50%. Oorzaken kunnen zijn het langere tijdsbestek tussen het snoeien en de
behandelingen met het bestrijdingsmiddel in combinatie met de
weersomstandigheden.
Begrazing als beheersmethode is slechts in beperkte mate succesvol.mogelijk in een
gebied waar Rosa rugosa een gebied binnenvalt dat eerder werd begraasd. Geiten
blijken de enige dieren te zijn die genoeg van Rosa rugosa eten om de soort efficiënt
te kunnen beheersen. Grazen lokt wel de krachtige hergroei vanuit wortelstokken uit,
waardoor zware begrazing noodzakelijk is. Dit kan echter ook vaak een negatief effect
hebben op de natuurlijk voorkomende plantengemeenschappen.



Ook andere behandelingen zoals wegbranden en maaien stimuleren de vorming van
worteluitlopers.
Zaadbank: Behoudt WAARSCHIJNLIJK zijn kiemkracht op korte termijn (zaden
overleven langer dan één jaar, maar gewoonlijk minder lang dan 5 jaar)

Beschrijving




Rimpelroos is een gedrongen heester met viltige takken met dunne, rechte, dicht
opeen staande stekels van ongelijke lengte. De bladeren zijn geveerd met 5 tot 9
gerimpelde, rondachtige deelblaadjes die onderaan dicht behaard zijn. De bloemen
zijn opvallend, wit tot donkerroze met vijf, 2,5 tot 5 cm lange kroonbladeren. De
rozenbottels zijn breder dan hoog en oranje bij rijpheid. Rimpelroos vormt een
gemakkelijk herkenbare soort die meestal niet verward wordt met andere
rozensoorten.
Sexuele reproductie van R. rugosa gebeurt vooral door insectenbestuiving (in regel
kruisbestuiving). Het belang van insecten werd waargenomen op de Faröer Eilanden.
Nadat er in 2000 wespen werden geïntroduceerd, bleek er een sterke toename van de
reproductive van rimpelroos. De bottels van rimpelroos zijn zeer vlezig en smaakelijk
voor verschillende diersoorten. Dit bevordert de lange afstandsverbreiding door vogels
en kleine zoogdieren.
Rosa multiflora is een half klimmende struik van 3 tot 5 meter hoog. De stengels
dragen teruggekromde stekels. De meestal witte bloemen en kleine rozenbottels staan
in grote tuilen hetgeen haar onderscheidt van onze inheemse rozensoorten.








Rosa virginiana vormt een dichte tot 2 m hoge struik en heeft eveneens
teruggekromde stekels. De bBladeren zijn glanzend met vlakke steunblaadjes. De
bloemen zijn alleenstaand en opvallend roze met snel afvallende kelk. De bottels zijn
opvallend rond, rood en dragen klierharen. Verwarring is mogelijk met eglantier (een
beschermde inheemse soort) die eveneens beklierde bottels heeft, maar de bottels
van egelantier deze zijn echter langwerpig.
Hoogte: 30 cm - 500 cm
Levensvorm: Phanerofyt
Geslachtsverdeling: Tweeslachtig
Geurend: Ja
Jarigheid: meerjarig
Vrucht: Vlezige schijnvrucht, Oranje
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Opmerking [Sam1]: Beter éénhuizig?





Verbreidingswijze: dieren (inwendig), water
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: Kusten van Noordoost-Azie, Noord-Amerika

Status/bescherming





Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot







Invasieve exoot: Ja
Status ISEIA: Black list
Ecologische impact: Afname biodiversiteit
Motivatie voor bestrijding: Rimpelroos vormt een veel gebruikte soort in de sierteelt
en voor aanplant in openbaar groen. Vooral aan de kust is de soort populair. Gezien
het herkomstgebied (kusten van Noordoost-Azië) is de soort goed aangepast aan de
dynamische, zilte omgeving. Van daaruit kan de plant zich gemakkelijk verspreiden via
uitzaai. Hoewel de soort in Vlaanderen reeds een ruime verspreiding kent is de soort
verwilderd ze meestal beperkt tot verstoorde milieus (urbane gebieden, infrastructuur).
In de duinen (zowel aan dicht tegen zee als meer de kust als inlands het binnenland),
vormt rimpelroos echter wel een groot probleem omdat de soort er massaal werd
aangeplant en verwilderd.. In deze regio's wordt bestrijding aangeraden. Rimpelroos
vormt hier talrijke worteluitlopers en kan dus snel grote gebieden innemengaan
domineren. Door de sterke beschaduwinggrote schaduwwerking wordt de zeldzame
inheemse duinvegetatie en de daarmee geassocieerde fauna verdrongen. In deze
regio's wordt bestrijding dan ook sterk aangeraden.
De andere soorten uit de rimpelroosgroep zijn eveneens populair in de sierteelt maar
zijn momenteel veel minder sterk verwilderd dan rimpelroos. Ze kunnen echter in de
toekomst een gelijkaardige bedreiging vormen door de sterke vorming van
worteluitlopers waardoor bestrijding in natuurlijke habitats wordt aangeraden. Ze
kunnen op dezelfde manier worden bestreden als rimpelroos.
Aandachtspunten: Leden van de rimppelroosgroep zijn voornamelijk pioniers in
verstoorde gebieden die zich door middel van worteluitlopers en uitzaai sterk kunnen
verbreiden. Beheer en verstoring leiden meestal tot een zeer sterke vorming van
worteluitlopers waardoor herhaling van de behandelingen steeds noodzakelijk is.
Volledige verwijdering op grote schaal kan in duingebieden leiden tot
zandverstuivingen, aangezien er geen andere vegetatie zal overschieten om het zand
te bedekken. Dit hoeft niet noodzakelijk als nadelig te worden gezien omdat
stuifduinen behoren tot de natuurlijke cyclus in duingebieden.
Overstromingsgevoelig

Relaties


Soorten : Rrimpelroos (Rosa rugosa), Vveelbloemige roos (Rosa multiflora),
Virginische roos (Rosa virginiana)
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Opmerking [INBO2]: Zie algemene
opmerking.

Alsemambrosia (Compositae)
Ambrosia artemisiifolia
Beschrijving: Forse eenjarige plant (tot 1,5 m) met rechtopstaande stengel en laterale zijtakken. De
bladeren staan zijn kruisgewijstegengenoverstaand aan de basis en worden afwisselend in de richting
van de bloeiwijze. Ze De bladeren zijn enkel of meestal dubbel veerdelig met lancetvormige slippen.
Bloeiwijze in aarvormige trossen met zeer kleine groene bloemhoofdjes.
Habitat: Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond, vaak op
verstoorde bodem. De soort is warmteminnend. Akkers, moestuinen, bermen en verhardingen
ruderale terreinen vormen mogelijke habitats voor deze soort.
Beheer: Uittrekken, chemische bestrijding d.m.v. bladbesproeiing/bladbestrijking met herbicide.
Bestrijding vindt, ongeacht de toegepaste methode best, plaats voor het bloeisseizoen (voor
augustus). De plant kan ook gemaaid worden voor de zaadzetting bloei (voor half
septemberaugustus). Jonge planten kunnen eveneens worden afgedekt met organisch materiaal of
plastiek. Afvoeren van plantenresten afzonderlijk van het andere groenafval (bv. via huisvuil) wordt
aangeraden om verspreiding en hergroei te vermijden.

Beheer


Bestrijding van deze soort vindt, ongeacht de toegepaste methode, best plaats voor het
bloeiseizoen (voor augustus) aangezien de pollen van deze soort sterk allergeen zijn en
zaadvorming op deze manier wordt vermeden. Bij kleine populaties kunnen de planten
uitgetrokken worden, waarbij zowel de bovengrondse alsook ondergrondse delen
worden verwijderd. Chemische bestrijding d.m.v. bladbesproeiing/bladbestrijding met
een herbicide kan eveneens toegepast worden, al dient hierbij bemerkt te worden dat de
soort resistentie kan gaan vertonen ten opzichte van de herbiciden. De plant kan ook
gemaaid worden voor de zaadzetting. Vanaf juli moet daarvoor om de twee weken
gemaaid worden omdat de plant steeds weer uitloopt en in stressomstandigheden
telkens opnieuw in bloei komt. Vanaf midden september zal de plant niet meer fors
hergroeien.
Monotone vegetaties van jonge planten kunnen eveneens afgedekt worden met
organisch materiaal (hooi, houtsnippers, snoeiafval, ...) of plastiek waardoor de groei
verhinderd wordt. Er wordt eveneens geëxperimenteerd met biologische bestrijding en
dit met wisselend succes. De meest hoopvolle resultaten worden hierbij geboekt met
enkele plantenetende keversoorten, zij het nog enkel experimenteel. Afvoeren van
plantenresten afzonderlijk van het andere groenafval (bv. via huisvuil) om verspreiding
en hergroei te vermijden.

Beschrijving


Een forse eenjarige plant (tot 1,5 m) met een stevige centrale stengel en laterale
zijtakken. De bladstand van de bladeren is aan de basiskruisgewijs tegenovergesteld
tegenoverstaanden wordt in de richting van de bloeiwijze verspreid of afwisselend. De
bladeren zijn enkel of meestal dubbel veerdelig met lancetvormige slippen en duidelijk
gesteeld. De plant is eenhuizig overwegend tweehuizigmet veel mannelijke bloemen op
de takken en minder vrouwelijke bloemen aan de voet van de bloeiwijze in de
bladoksels. De mannelijke bloemhoofdjes zijn 3 tot 5 mm groot, groen van kleur en
groeien in aarvormige trossen. De vrouwelijke bloemhoofdjes zijn éénbloemig en
onopvallend. De bevruchting vindt plaats via de wind waarbij de mannelijke bloemen
zeer veel pollen aanmaken. Deze pollen zijn sterk allergeen en veroorzaken dus
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Opmerking [VLW1]: Dit geldt ook voor
de mannelijke bloemhoofdjes.

hooikoorts. Door de late bloei van de soort kan de aanwezigheid ervan het normale
hooikoortsseizoen met één tot twee maand verlengen. De zaden zijn kleine nootjes die
zich via tandjes vast hechten in de vacht van dieren en zich zo verspreiden.
Indien Alsemambrosia nog niet in bloei staat kan deze worden verward met met
verschillende inheemse planten zoals Bijvoet (Artemisia vulgaris), Absintalsem
(Artemisia absinthium) en Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) of met Phacelia
(Phacelia tanacetifolia, groenbemester).


Hoogte: 20 cm - 150 cm



Levensvorm: Therofyt



Geslachtsverdeling: Polygaam



Geurend: Ja



Jarigheid: eenjarig



Areaal: Meestal niet lang stand houdend. Het meest in de Kempenverstedelijkte milieus
en havengebieden.



Vrucht: Eenzadige dopvrucht of noot, Onopvallend



Staat in zaad: vanaf september tot november



Verbreidingswijze: dieren (uitwendig), met zaaigoed



Indigeniteit: neofyt



Herkomst: Noord-Amerika

Opmerking [VLW2]: De meeste
planten hebben seks met meerdere
partners, ik vermoed dat eenhuizig bedoeld
wordt. In de praktijk komen zowel
eenhuizige als tweehuizge exemplaren
voor en ik heb vooral al tweehuizge
individuen gezien

Status/bescherming


Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 153-297 kwartierhokken



Habitatrichtlijn 2: Neen



Habitatrichtlijn 4: Neen



Beschermd: Neen

Opmerking [INBO3]: Zie algemene
opmerking.

Exoot


Invasieve exoot: Ja



Ecologische impact: Productie van allelopatische stoffen



Impact op de volksgezondheid : Hooikoorts



Motivatie voor bestrijding: Alsemambrosia scheidt een stof af die de groei van andere
planten in de omgeving belemmert, de ecologische impact blijft meestal gering vermits
het habitats koloniseert met een zeer lage vegetatiedekking.

Opmerking [VLW4]: Eigenlijk op dit
moment nog niet

In België is de verspreiding voorlopig nog beperkt daar de plant in ons klimaat
(voorlopig) niet in staat is om rijpe zaden te vormenom klimatologische redenen.
Momenteel wordt de plant hoofdzakelijk verspreid via zaden uit vogelmengsels. Er
werden voor ons land nog geen zichzelf onderhoudende populaties gemeld, dit in
tegenstelling tot Centraal- en Zuid-Europa waar de soort echt problematisch is.
Deze soort dient toch best preventief te worden bestreden doordat omdat het stuifmeel
sterke alergische allergene reacties kan veroorzaken (hooikoorts, astma) en potentieel
zorgt voor een verlenging van het hooikoortsseizoen in het najaar. Ook aanraking kan
allergische reacties veroorzaken.


Aandachtspunten: Beheer is eenvoudig door verwijdering uittrekken of maaien van de
planten, dit gebeurt het beste voor de bloei.
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Opmerking [VLW5]: Wat overigens
momenteel nog niet het geval is.

Een goede voorlichting van de groenwerkers rond de herkenning van deze nog niet wijd
verspreide plant vormt een belangrijk aandachtspunt voor een succesvolle preventieve
bestrijding.

Referentie:
Bron: Bullock, J.M. et al. (2012). Assessing and controlling the spread and the effects of common
ragweed in Europe. Final report: ENV.B2/ETU/2010/0037. Natural Environment Research Council,
UK. http://www.ecnc.org/projects/ecosystem-and-species-management/common-ragweed-in-europe/
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Amerikaanse eik (Fagaceae)
Quercus rubra
Beschrijving:
Amerikaanse eik is een vrij traag snelgroeiende, bladverliezende loofboom met een brede
koepelvormige kroon. De schors bij jonge bomen is vrij glad met opvallende horizontale rijen van
lenticellen; op oudere leeftijd wordt de schors vrij ruw, zij het minder dan bij inlandse eiken. De takken
staan zoals bij alle eiken meestal in kransen. Twijgen zijn roodbruin kaal en wrattig, op latere leeftijd
dof glimmend en grijsachtig; knoppen zijn kort, donkerrood tot bruinachtig en spits. De bladeren zijn
zeer herkenbaar: langwerpig, tot 20cm met korte bladsteel, een wigvormige bladvoet en 4 tot 5 spitse
getande lobben. Bloei gebeurt in geelgroene hangende katjes, de eikels zijn donker roodbruin met een
scherpe punt en afgeplatte voet, in ondiepe napjes; napjes zijn voorzien van schubben die aan de
randen naar binnen gekromd zijn; steeltjes zijn ca. 1 cm lang.
Habitat: Op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge tot vrij vochtige, voedselarme tot matig
voedselrijke, zwak zure tot matig zure grond (zand en leem); groeit slecht op kleigronden.
Beheer: Oude bomen kunnen worden geringd. Nazorg bij geringde bodem (overgroeien ring, opslag
onder de ring) kan nodig zijn bij middeloude bomen. Jonge bomen en hakhoutstoven worden Indien
afgezaagd. Daarna, dienen de stobben behandeld te worden met glyfosaat om uitlopen te voorkomen.
Kieming vanuit de langlevende zaadbank vormt een belangrijk aandachtspunt voor deze soort
waardoor een regelmatige controle noodzakelijk is. Zaailingen kunnen handmatig worden verwijderd
of worden begraasd.

Opmerking [kvdk1]: Volgens mij
slechts enkele jaren kiemkrachtig

Uitgebreide info
Beheer
Ringen:
Oude exemplaren in bossen kunnen worden geringd mits ze geen gevaar vormen langs druk
bewandelde paden. De afstervende stammen bieden tal van ecologische voordelen voor fauna en
zwammen. Er is ook geen exploitatieschade. Aandachtspunten: twee of liever drie ringen tenminste
5cm van elkaar verwijderd, ongeveer 5cm diep inzagen en tenminste tot op het echte hout verwijderen
zodat het cambium kapot wordt gemaaktover de gehele stamomtrek is verwijderd. Een nadeel van
deze methode : het afsterven van de boom kan verschillende jaren in beslag nemen, een periode
waarbinnen de boom nog vrij veel zaad kan produceren.
Kappen:
De meest effectieve manier om kleinere Amerikaanse eik te verwijderen is afzagen en stobben
insmeren met glyfosaat. Het beste is om te zagen op het moment dat de sapstroom nog in gang is, in
het najaar en niet de winter. Als er veel begrazing is (bvb hoge reestand), zal er weinig verjonging is
het mogelijk dat de opslag door grazers wordt kortgehouden, waardoor afkappen of glyfosaat niet
nodig zijn. Bomen die toch uitlopen worden best terug afgezet vooraleer ze weer vrucht vormen.
zijn, en is verwijderen op korte termijn niet noodzakelijk.
Opmerking [kvdk2]: Term is me niet
bekend : moet zijn ‘rooien’ ?

Oprooien:
Het uittrekken van bomen met wortel en al kan echter tegenvallenis meestal heel moeilijk bij
Amerikaanse eik gezien dit een diep wortelende soort is, dit zorgt eveneens voor een ecologisch
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sterke nadelige verstoring van de bodem. Na het oprooien zal de opkomst aan zaailingen echter
meestal meevallen, waardoor er niet veel nazorg nodig is.
Nazorg:
Na kapwerken zal de zaadbank van Amerikaanse eik vaak massaal gaan kiemen. Een controle
gedurende enkele jaren met bestrijding van zaailingen is aangewezen noodzakelijk indien de
begrazing graasdruk laag is. Bij sterke beschaduwing is het ook mogelijk dat de kieming beperkt blijft
en dat de zaailingen niet doorgroeien. Zaailingen kunnen handmatig worden verwijderd of worden
begraasd. Bij kappingen in kader van heideherstel wordt bij het plaggen ook de strooisellaag en de
zaadbank mee verwijderd, en is er dus minder nazorg nodig.

Opmerking [kvdk3]: Ik zie niet in
waarom er bij rooien minder zaailingen
zullen zijn dan bij kappen : integendeel, in
de verstoorde bodem treedt goede
kieming op.

Soms wordt de zaadbank daarom afgeplagd samen met de strooisellaag, bijvoorbeeld in het kader
van heideherstel.
Zaadbank: Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn minst 5 jaar, en vaak
langer)

Opmerking [kvdk4]: BRON?? Lijkt me
zeer onwaarschijnlijk voor eiken !

Beschrijving
Amerikaanse eik is een snelgroeiendevrij traag groeiende, bladverliezende loofboom met een brede
koepelvormige kroon. De takken staan zoals bij alle eiken meestal in kransen. Twijgen zijn roodbruin
kaal en wrattig, op latere leeftijd dof glimmend en grijsachtig; knoppen zijn kort, donkerrood tot
bruinachtig. De bladeren zijn zeer herkenbaar: langwerpig, tot 20cm met korte bladsteel, een
wigvormige bladvoet en 4 tot 5 spitse getande lobben. Bloei gebeurt in geelgroene hangende katjes,
de eikels zijn donker roodbruin met een scherpe punt en afgeplatte voet, in ondiepe napjes; napjes
zijn voorzien van schubben die aan de randen naar binnen gekromd zijn; steeltjes zijn ca. 1 cm lang.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogte: 1000 2000 cm - 3500 cm
Levensvorm: Phanerofyt
Geslachtsverdeling: Eenslachtig, eenhuizig
Geurend: Neen
Vrucht: Eenzadige dopvrucht of noot (eikel), Onopvallend
Staat in zaad: vanaf oktober tot oktobernovember
Verbreidingswijze: dieren (morsenverplaatsen en begraven), zwaartekracht
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: Het oosten van Noord-Amerika

Status/bescherming
•
•
•
•
•

Rode lijst: Criteria niet van toepassing
Zeldzaamheid KFK-klasse: 1857-3183 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot
•
•
•

Invasieve exoot: Ja
Status ISEIA: Watch list
Ecologische impact: Afname biodiversiteit
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Opmerking [INBO5]: Zie algemene
opmerking.

Motivatie voor bestrijding:
Amerikaanse eik is een snelgroeiende, bladverliezende loofboom met een brede koepelvormige
kroon. De takken staan zoals bij alle eiken meestal in kransen. Twijgen zijn roodbruin kaal en wrattig,
op latere leeftijd dof glimmend en grijsachtig; knoppen zijn kort, donkerrood tot bruinachtig. De
bladeren zijn zeer herkenbaar: langwerpig, tot 20cm met korte bladsteel, een wigvormige bladvoet en
4 tot 5 spitse getande lobben. Bloei gebeurt in geelgroene hangende katjes, de eikels zijn donker
roodbruin met een scherpe punt en afgeplatte voet, in ondiepe napjes; napjes zijn voorzien van
schubben die aan de randen naar binnen gekromd zijn; steeltjes zijn ca. 1 cm lang.

Opmerking [kvdk6]: Heel dit stuk
staat hier verkeerd

Amerikaanse eik vormt een brede en dichte kroon, waardoor ze onder bosomstandigheden andere
boomsoorten verdringt en geen weinig onderetagegroei toelaat. De boom produceert (zoals andere
eikensoorten) een slecht afbrekend strooisel dat dichte pakketten kan vormen, en daardoor de
vegetatieontwikkeling verhindert. De boom verjongt zich in bepaalde omstandigheden (voldoende
licht, matig voedselarme zandige droge bodems) sterk, en kan daardoor invasief zijn.
Insecten vinden geen geschikt biotoop in afgevallen bladeren gezien de onaangename
afbraakproducten; bladeren verteren bijgevolg niet goed waardoor er vaak een arme flora en fauna
aanwezig is onder Amerikaanse eik.
Anderzijds vertoont de soort op voedselarme bodem een beduidend grotere groeikracht dan inheemse
eiken, en produceert daarbij Amerikaanse eik vormt een zeer waardevolle houtsoort. Niet op alle
bodemtypes is de soort even invasief : in gemengde bosbestanden op rijkere leembodems is de soort
veel minder dominant. Indien verjonging optreedt is dat meestal in de directe omgeving van de
moederboom, of op plaatsen waar Amerikaanse eik zijn gekapt.
Amerikaanse eik heeft verder ook een aantal ecologische voordelen. De eikels zijn een belangrijke
voedingsbron voor verschillende vogelsoorten. Uitlopende jonge twijgen en bladeren worden graag
gegeten door herten en muizenveel diersoorten. Heel wat soorten (kevers, ectomycorrhizavormende
en houtzwammen, enz…) die gebonden zijn aan inlandse eiken, komen ook op Amerikaanse eik voor.
Daaronder bevinden zich ook een aantal zeldzame soorten (oa. Eikenvuurzwam, Stekelzwammen,
Gewone pruikzwam, doodhoutkevers). Oudere bomen vertonen vaak holtes die door vleermuizen
worden gebruikt.
Boomholtes kunnen gebruikt worden door vleermuizen.
Volledige bestrijding van deze soort is dus niet op alle locaties gewenst of noodzakelijk. en kan zich
spontaan meestal slechts over een geringe afstand. Om deze redenen wordt Amerikaanse eik wordt
wel bestreden of geleidelijk teruggedrongen enkel bestreden in bossen met een hoofddoelstelling
natuur waar de soort en andere exoten een relatief groot aandeel vormen van het bosbestand of in het
kader van heideherstel.
Aandachtspunten: Na het afzetten lopen de stobben weer uit en kan weer een boom of struik ontstaan
zonder effectieve bestrijding. Snoeien of maaien zijn meestal onvoldoende om de stronk uit te putten.
Chemische nabehandeling of sterke overschaduwing van de stronk is daarom meestal noodzakelijk.

Referenties:
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Franco) und
Amerikanischer Roteiche (Quercus rubra L.) ; (Coleoptera, Heteroptera, Neuropterida, Araneae). PhD
dissertation.door Martin Gossner;
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Met opmaak: Nederlands (België)

Amerikaanse eik heeft ook een aantal ecologische voordelen. De eikels zijn een belangrijke
voedingsbron voor verschillende vogelsoorten. Uitlopende jonge twijgen en bladeren worden graag
gegeten door herten en muizen. Boomholtes kunnen gebruikt worden door vleermuizen.
Relaties
•
Waardplant voor: Witkraagelzenmineermot (Stigmella glutinosae), Sierlijke braammineermot
(Stigmella splendidissimella)
•
Kenmerkende soort voor: Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik (Bostype I4)
•
Het aspect, uitzicht van: Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik (Bostype I4)
•
Zeer vaak aanwezig in: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje (Bostype I2)
•
Wordt begraasd door: Kleine wintervlinder (Operophtera brumata), Agrilus angustulus
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Amerikaanse vogelkers (Rosaceae)
Prunus serotina
Beschrijving: Amerikaanse vogelkers is een bladverliezende struik tot lage boom. De schors op
jonge stammen heeft duidelijke horizontale lenticellen en ruikt sterk bij beschadiging (amandelgeur).
De bladeren zijn elliptisch met een duidelijke punt en zijn bovenaan sterk glanzend en volledig
onbehaard. De bloeiwijze bestaat uit hangende trossen van 0.7 tot 1.3 cm breed en 6-15 cm lang met
kleine witte bloemen. Na de bloei worden kleine zwarte steenvruchten gevormd.
Habitat: Bosranden, in de ondergroei van bossen, (loofbossen, vaak op verstoorde grond), struwelen,
houtkanten, heideterreinen, zeeduinen kustduinen (middenduinen) en landduinen, braakliggende
grond en langs spoorwegen (verlaten spoorwegterreinen). Het meest op humusrijke zure tot zwak
zure zandige bodems grond. Soms aangeplant als sierboom in parken en tuinen.

Opmerking [kvdk7]: Ook heel veel in
naaldbos, hoeft geen verstoorde grond te
zijn

Beheer: Afzagen met nabehandeling van de stobben met glyfosaat of de hak-spuit methode zijn
momenteel de meest gebruikte en effectiefste methode voor de bestrijding van Amerikaanse
vogelkers. Er bestaan echter ook alternatieve methodes die geen het gebruik van maken van
chemische middelen tracht te beperken of te vermijden (zoals ringen, uitputten, of mechanisch
uittrekken). Zaaddragende bomen worden best het eerst verwijderd. Een nacontrole op hergroei is
noodzakelijk gedurende minstens drie jaren. Na succesvolle bestrijding van de zaadbomen bestaat de
nabehandeling uit het uittrekken van zaailingen, die vaak massaal kiemen uit de vrij kortlevende
zaadbank. Dit moet de eerste drie tot vijf jaar na de behandeling jaarlijks worden uitgevoerd, daarna
met lagere frequentie (elke 3-5 jaar).
De soort kiemt meestal massaal vanuit de zaadbank, zaailingen kunnen eenvoudig worden
uitgetrokken.

Uitgebreide info
Beheer
Amerikaanse vogelkers is één van de belangrijkste invasieve soorten in bosgebieden, er is dan ook
een zeer ruime praktijkervaring rond de bestrijding van deze soort aanwezig. Doordat het vaak over
grote hoeveelheden planten gaat dient men prioriteiten te stellen bij de bestrijding, en is het vooral
belangrijk om systematisch en gericht te werk te gaan (niet overal tegelijk). Perceel per perceel
worden eerstAllereerst worden de zaadbomen bestreden zodat verdere uitzaai wordt verminderd.
Vervolgens komen de kleinere planten en zaailingen aan de beurt. De belangrijkste uitdagingen bij het
beheer vormt de gemakkelijke hergroei vanuit stobben en massale herkieming vanuit de zaadbank.
Ringen & uitputten
Er bestaan werd reeds in het verleden met verschillende bosbouwkundige technieken
geëxperimenteerd die het mogelijk maken Amerikaanse vogelkers te bestrijden zonder gebruik te
maken van chemische bestrijdingsmiddelen.
Een eerste techniek is het ringen. Deze techniek kan toegepast worden op oudere bomen. Hergroei
onder de ring is echter ook bij oudere bomen zeer krachtig. Jaarlijks afzetten van deze opslag in
combinatie met sterke overschaduwing is noodzakelijk om de boom uiteindelijk te elimineren. Dit is
dan ook een weinig effectieve methode, die enkel in welbepaalde gevallen (solitaire bomen) bruikbaar
is.
Hierdoor zal de boom geleidelijk aan uitputten waardoor geen felle reactie komt met het vormen van
uitlopers. Een ander voordeel is dat er geen plotse opening komt in het bladerdek waardoor zaden
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Opmerking [kvdk8]: Men geeft hier
de foute indruk dat bestrijden met ringen
een efficiënte en bruikbare methode is
voor vogelkers, quod non ! Je verkrijgt er
alleen vogelkershakhout mee…

niet massaal gaan kiemen. Nabij paden dient men om veiligheidsredenen de afgestorven bomen wel
tijdig te verwijderen.
Daarnaast kan men de zogenaamde uitputtingsmethode toepassen, hierbij worden de stammen
ontdaan van alle takken en afgezet op ongeveer 1,5 m. De stammen zullen vervolgens weer uitlopen
waarna de nieuwe scheuten worden afgeslagen. Dit afslaan wordt herhaald tot de stammen afsterven.
Deze methode heeft dezelfde nadelen als ringen : ook hier is intensieve opvolging nodig. Bij niet
volgehouden beheer ontstaan vitale knotbomen of hakhoutstoven, wat aanleiding kan geven tot een
nog sterkere dominantie van de soort dan voorheen.
Mechanische bestrijdingRooien
Op relatief losse bodems (zandgrond, in de duinen) kunnen jonge planten machinaal of met paard
worden uitgetrokken waardoor de stam en een deel van de wortels geheel worden verwijderd.
Hergroei is daardoor miniem maar de bodem wordt wel sterk beschadigd verstoord hetgeen in bossen
ecologisch nadelig is. Wanneer grotere worteldelen afbreken bestaat kans op hergroei. Ook hier is
intensieve opvolging noodzakelijk. In de duinen, waar bodembeschadiging minder nefast is voor de
natuurlijke vegetatie biedt dit wel een efficiënte oplossing.
Chemische bestrijding
De meest toegepaste methode voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers is chemische
bestrijding. Stobbenbehandeling is aangewezen gebruikelijk bij dichte haarden van planten met dikke
tot matig dunne stammen. Het takhout wordt dan bij voorkeur verwijderd, anders wordt de kruidlaag
volledig verstikt en zijnHet hout kan hierbij worden geoogst, waarna de zaagwondes ookzaagvlakken
onmiddellijk worden ingesmeerd niet goed bereikbaar voor het insmeren met een glyfosaat oplossing.
Afzagen gebeurt best niet te laag bij de grond, zodat nadien stobben gemakkelijker terug te vinden
zijn. Stobbenbehandeling is ook aangewezen indien er hout geoogst wordt. Na het afzagen wordt de
stobbe dan ingesmeerd.
Ringen met insmeren van de wonde kan toegepast worden bij dikke bomen die niet gekapt of geoogst
worden. Het laten staan van de bomen heeft als voordeel dat de bodem niet verstoord wordt en er
minder licht op de bodem komt waardoor de kans kleiner wordt dat er opnieuw zaden gaan kiemen.
Bladbehandeling bij zaailingen of opslag (tot heuphoogte) wordt afgeraden daar dit weinig selectief
werkt.
Een alternatievevergelijkbare, momenteel nog niet vergunde methode is hak- en spuitmethode. De
hak- en spuitmethode is zeer efficiënt bij stammen met een diameter vanaf 2 cm. Met een hakbijl
worden inkepingen in de stam gebracht. In elke inkeping wordt een hoog geconcentreerde glyfosaat
oplossing ingespoten. Het aantal inkepingen is afhankelijk van de dikte van de stam. Ringen en haken spuitmethode bieden het voordeel dat ze snel en efficient zijn bij bomen van voldoende dikte, en
een zekere voorraad dood hout opleveren.
Een laatste klassiek gehanteerde methode is de bladbehandeling. Deze is vooral gebruikelijk bij dichte
struiklaag met dunne stammetjes van Amerikaanse vogelkers. In dat geval wordt de vegetatie
integraal geklepeld, en de heropslag wordt hetzelfde jaar nog behandeld via verneveling op de
bladeren. Deze methode is zeer efficient maar te vermijden waar mogelijk, omdat ze niet selectief is
(alle plantensoorten sterven af).
Recent wordt geëxperimenteerd met methodes met de bedoeling het gebruik van glyfosaat en de
nabehandeling te beperken. Hierbij worden alle struiken van Amerikaanse vogelkers afgezet op
heuphoogte. Door plotse beschikbaarheid van licht gaat het zaadbed kiemen. De afgekapte stompen
e en e e wee
‘
en’
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en
men na 2 à 3 jaar een aaneengesloten
bladerdek waaronder de zaailingen afsterven als gevolg van te veel schaduw. Vooraleer de nieuwe
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Opmerking [kvdk9]: Waar slaat dat
op? Dit is een methode die heel vaak wordt
toegepast en ook als sinds 1995 wordt
aangeraden !

w j en n e
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men w en eze n e e ‘
ingestreken met glyfosaat (zoals bij stobbenbehandeling).
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Opmerking: Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is vanaf 1 januari 2015 verboden. Voor
het bestrijden van Amerikaanse vogelkers kan hiervoor een afwijking ten opzichte van het
pesticidendecreet worden aangevraagd.
Glyfosaat is een snel afbrekend niet-selectief systemisch herbicide. Over de ecologische effecten van
gGlyfosaat en de additieven bestaat discussie. Wel is aangetoond dat het product schadelijk is is zeer
nadelig voor (op zijn minst)in het aquatisch milieu (met name amfibieën, Relyea 2005[307]). Daarom is
chemische bestrijding niet aan te raden, zeker niet nabij water. In waterwingebieden is het gebruik,
waar het bovendien zonder uitzondering is verboden.

Opmerking [kvdk10]: Nu plots wel
een referentie ?

Bestrijding van zaailingen
Zaailingen kunnen eenvoudig handmatig worden uitgetrokken. Doordat kieming vanuit de zaadbank
vaak massaal kan optreden kan het verwijderen van zaailingen zeer arbeidsintensief wordenzijn. De
zaadbank is evenwel na een drietal jaar uitgeput.
Nazorg
In de daarop eerstvolgende jaren gebeurt na de bestrijding gebeurtbest eerst een controle van de
volledigheid van de bestrijding van de zaadbomen, waarna het verwijderen van kleine exemplaren
aangevat wordt. Op die manier wordt verhinderd dat de eventuele achterblijvers tot zaadzetting
kunnen komen. Na verwijderen van zaadbomen en bestrijding van jonge bomen is er minstens 3 jaar
een nauwe opvolging nodig om rekrutering vanuit de zaadbank bij te houden en eventuele
achterblijvers te bestrijden. Door de constante aanvoer van nieuwe zaden (via vogels) dient men
achteraf meestal jaarlijks hergroei bij te houdenmet regelmaat (3-5 jaar) een nazorg uit te voeren.
Snoeihout kan ter plaatse worden opgestapeld op rillen.

Opmerking [kvdk11]: Niet relevant
voor de bestrijding

In het kader van heideherstel dient wordt de strooisellaag volledig te worden verwijderd, waardoor de
zaadbank van Amerikaanse vogelkers wordt hierdoor eveneens mee wordt verwijderd. Uiteraard moet
ook hier eerst een bestrijding van de zaadbomen te gebruiken : geplagde bodems vormen immers een
uitstekend kiembed voor Amerikaanse vogelkers.
•
Zaadbank: De zaden bBehouden hunt kiemkracht gedurende 1-3 jaar, uitzonderlijk nog
langer.op lange termijn (zaden overleven op zijn minst 5 jaar, en vaak langer)

Beschrijving
•
Amerikaanse vogelkers is een bladverliezende struik tot lage boom. De schors op twijgen en
jonge stammen heeft duidelijke horizontale lenticellen en ruikt sterk bij beschadiging (amandelgeur).
Bij dikkere stammen splijt de schors in opvallende schubben met gedraaide randen. De bladeren zijn
iets leerachtig, elliptisch met een duidelijke punt en zijn bovenaan sterk glanzend en volledig
onbehaard de onderzijde is bleker en behaard langs de middennerf. De bloeiwijze bestaat uit
hangende trossen van 0.7 tot 1.3 cm breed en 6-15 cm lang met kleine witte bloemen. Na de bloei
worden kleine eetbare steenvruchten gevormd die aanvankelijk rood zijn en bij het rijpen zwart
verkleuren.
Verwarring van Amerikaanse vogelkers met Gewone vogelkers (Prunus padus) is mogelijk. Beide zijn
struiken tot lage bomen hebben een bloei in trossen. In natte voedselrijkere bostypes komen kunnen
beide soorten vaak gezamenlijk voorkomen. Prunus padus heeft echter een omgekeerd eirond blad
dat onderaan en bovenaan in de groeven van de nerven behaard is en bloementrossen van 1-1.8 cm
in diameter. Daarnaast kan Amerikaanse vogelkers ook worden verward met zoete kers (Prunus
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Opmerking [kvdk12]: Klopt volgens
mij helemaal niet. BRON ?

avium), de bladeren van deze soort zijn echter niet leerachtig en de knoppen staan in groepjes aan
het uiteinde van de twijgen. Bloemen & vruchten zijn alleenstand en staan ingeplant op de kortloten.
Ook verwarring met sporkehout is mogelijk. Sporkehout kan herkend worden aan de verticale
lenticellen, de gelige kleur onder de bast, zonder amandelgeur en de alleenstaande vruchtjes. Alle
drie deze soorten hebben niet de zeer herkenbare amandelgeur die vrijkomt bij Amerikaanse
vogelkers wanneer bladeren of twijgen worden gekneusd of geschild.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogte: 3 cm -– tot 2000 cm
Levensvorm: Phanerofyt
Geslachtsverdeling: Tweeslachtig
Geurend: bloemen nietNeen
Vrucht: Steenvrucht, Zwart
Staat in zaad: vanaf september tot oktober
Verbreidingswijze: dieren (inwendig)
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: Noord-Amerika

Status/bescherming
•
•
•
•
•

Rode lijst: Criteria niet van toepassing
Zeldzaamheid KFK-klasse: >= 3184 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Opmerking [INBO13]: Zie algemene
opmerking.

Exoot
•
•
•
•

Invasieve exoot: Ja
Status ISEIA: Black list
Ecologische impact: Afname biodiversiteit, Verandering van de abiotiek
Motivatie voor bestrijding:

De Amerikaanse vogelkers heeft een grote zaadproductie, gemakkelijke zaadverspreiding, goed
uitstoelingsvermogen, een hoge groeisnelheid, stelt weinig eisen aan de bodem en het zaad blijft lang
enkele jaren kiemkrachtig. Dit alles maakt dat de soort zich enorm zeer sterk kan uitbreiden. Hierdoor
kunnen dichte onderetages in bossen worden gevormd die de vestiging van andere, gewenste soorten
(berk, lijsterbes, eik,… nm e j maa en een , waarbij vooral een grote schaduwdruk wordt
veroorzaakt die de kruidlaag onderdrukt. Daarnaast verteert het bladafval van de soort zeer slecht in
onze bossen waardoor de samenstelling van de strooisellaag negatief wordt beïnvloed.
Deze kleine boomsoort produceert ook zeer zelden kwaliteitshout. De bloemen worden wel gegeerd
door heel wat insekten; de steenvruchten zijn geliefd bij heel wat zoogdieren en vogels (vb.
Appelvink). Door zijn invasief en dominant karakter vormt de soort een bedreiging en een
belemmering voor de ontwikkeling van andere, waardevolle vegetaties.
Op zandige lichte bodems in halfopen vegetaties en lichtrijke bossen kan deze soort zeer
wijdverspreid voorkomen. Bestrijdingsakties hebben enkel zin wanneer ze systematisch worden
aangepakt, en ingepast in een meer globale strategie : in bossen met een goed ontwikkelde vertikale
structuur (rijke onderetage) is de kans op sterke uitbreiding van Amerikaanse vogelkers veel kleiner.
He ‘wee aa ’ ma en an
en
e we en aan een j e
(boven- en onderetage) is
dan ook een belangrijk aandachtspunt om de (her)vestiging van Amerikaanse vogelkers te
voorkomen. In ‘ e e’
en z n e n e e a e za me aan e
e e
e e e n e a ee e
terug opvullen.
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Opmerking [kvdk14]: Klopt niet : het
strooisel verteert wel vrij goed, maar de
humusverbeterende eigenschappen die
men begin vorige eeuw van de soort
verwachtte bleven uit.

Doordat deze boom tegenwoordig in veel bossen omnipresent is wordt doorgaans eerder gestreefd
naar het terugdringen van de dominantie van de soort en het controleren van het bestand (mitigatie).
Omwille van de ruime verspreiding van de soort moeten bBestrijdingsinspanning dienen doelmatig
worden ingepland en gebeuren prioritair met name te gebeuren in gevoelige zeldzame habitats met
een natuurhoofddoel zoals duinen, loofbossen, heiden en vennen, en in naaldbossen waar indirecte
omvorming naar inheems loofbos de hoofddoelstelling is.
•
Aandachtspunten: - Het belangrijkste knelpunt bij het beheer van Amerikaanse vogelkers
vormt de constante hergroei vanuit de zaadbank en de gemakkelijke herintroductie via
zaadverspreidende vogels. De bomen dragen zaad vanaf 10 jaar oud, de zaadproductie wordt
maximaal vanaf 30 jaar. Een jaarlijkse verwijderingsactieregelmatige controle op de aanwezigheid van
zaailingen en vermijdenhet voorkomen dat planten in bloei komen behoren dan ook vaak tot het
reguliere, mitigerende beheer.
- De bladeren zijn giftig en worden niet weinig begraasd. Jonge scheuten bevatten nog geen
blauwzuur en worden wel door grazers gegeten.
Relaties
•
Waardplant voor: Haagbeukmineermot (Stigmella carpinella), Hangmatmot (Lyonetia clerkella)
•
Kenmerkende soort voor: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje (Bostype
I2), Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers (Bostype I3)
•
Het aspect, uitzicht van: Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers (Bostype I3)
•
Zeer vaak aanwezig in: Dennen-Eikenbos met Gestreepte witbol en Gewoon struisgras
(Bostype I6), Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers (Bostype I3),Dennen-Eikenbos met
Bochtige smele en Pijpenstrootje (Bostype I2)
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Robinia (Fabaceae)
Robinia pseudoacacia
Beschrijving: Robinia is een pionierboom met een oppervlakkig wortelgestel met veel wortelopslag.
Aanvankelijk groeit de boom sterk met lange takken, de volwassen kroon is zeer fijn en grillig vertakt.
Bladeren staan verspreid en zijn veernervig samengesteld met afgeronde deelblaadjes. De bladvoet is
opgezwollen en aan weerszijden langs de bladvoet draagt de stengel doorns. Ook jonge stammen en
takken vertonen doornen. De bloei wordt gevormd in hangende trossen, de bloemen zijn wit en sterk
geurend. Na de bloei worden zwarte peulen gevormd die lang aan de boom blijven hangen.
Habitat: Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke,
zwak zure tot kalkrijke grond (leemhoudend zand, leem, mergel en stenige plaatsen). Bossen
(loofbossen), bosranden, holle wegen, struwelen, kalkhellingen, langs spoorwegen (spoorwegtaluds),
stedelijke gebieden en rotsachtige plaatsen.
Beheer: Kappen en nabehandelen van de stobben met een herbicide vormen de meest effectieve
bestrijdingsmethode. De plant zal in de meeste gevallen hierop reageren door de vorming van
wortelopschotwortelopslag. Door verschillende opeenvolgende jaren 2 tot 3 x per jaar te controleren
op opschot opslag en dit te behandelen met een bladherbicide kunnen grotere delen van het
wortelgestel worden vernietigd. Een volgehouden opvolging en nabehandeling gedurende enkele
jaren is essentieel.
Waardplant voor Vliegend hert (Lucanus cervus)

Uitgebreide info
Beheer
•
Robinia is een invasieve soort die de ontwikkeling van waardevolle vegetaties (van bossen,
struwelen en open terrein) sterk kan hypothekeren. Dit zowel door concurrentie als door
bodemaanrijking (stikstoffixatie). wordt enkel bestreden op plaatsen waar het een bedreiging vormt
voor de lokale biodiversiteit (droge graslanden, lichtrijke bossen) en waar verkeersveiligheid of
infrastructuur in het gedrang komen (vb. bermen).
Oude exemplaren in bossen kunnen worden geringd mits ze geen gevaar vormen langs druk
bewandelde paden. De afstervende stammen bieden tal van ecologische voordelen voor fauna en
zwammen.
Elders kunnen hoofdstammen kunnen worden gekapt of mechanisch worden uitgetrokken, dit laatste
vormt heeft echter bodembeschadiging tot gevolg. Om te voorkomen dat de stobben uitlopen worden
deze best behandeld door insmeren of injectie met een herbicide zoals glyfosaat. Na verwijdering van
de hoofdstam reageert de boom meestal met een massale vorming van worteluitlopers, zelfs na
chemische behandeling. Robinia heeft een wijd, oppervlakkig wortelgestel waardoor chemische
behandeling van de hoofdstam stam meestal onvoldoende is om alle wortels af te doden. Door
verschillende opeenvolgende jaren 2 tot 3 x per jaar te controleren op opschot wortelopslag en dit
deze te behandelen met een bladherbicide kunnen grotere delen van het wortelgestel worden
vernietigd. Alternatief kan het opschotde opslag worden weggemaaid om de wortels uit te putten, dit is
echter een zeer traag proces. Een goede opvolging is essentieel om te voorkomen dat het opschotde
opslag sterk zal opgroeien en het probleem groter wordt.
•

Zaadbank: Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)

Beschrijving
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•
Robinia is een pionierboom met een groot hartwortelstelsel met veel oppervlakkige en ver
kruipende wortels en met veel wortelopslag. Aanvankelijk groeit de boom sterk met lange takken, de
volwassen kroon is zeer fijn en grillig vertakt. De stam is slank en vaak krom. Bladeren staan verspreid
en zijn veernervig samengesteld met afgeronde deelblaadjes. De bladvoet is opgezwollen en aan
weerszijden langs de bladvoet draagt de stengel doorns. Ook op jonge stammen en takken staan
doornen. De bloei wordt gevormd in hangende trossen, de bloemen zijn wit en sterk geurend. Na de
bloei worden zwarte peulen gevormd die lang aan de boom blijven hangen.
De soort is zeer herkenbaar, gevaar voor verwarring met inheemse soorten is beperkt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogte: 1500 cm - 2500 cm
Levensvorm: Phanerofyt
Geslachtsverdeling: Tweeslachtig
Geurend: Ja
Jarigheid: meerjarig
Vrucht: Peul, Zwart
Staat in zaad: vanaf september tot mei
Verbreidingswijze: wind
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: Noord-Amerika

Status/bescherming
•
•
•
•
•

Rode lijst: Criteria niet van toepassing
Zeldzaamheid KFK-klasse: 1857-3183 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot
•
Invasieve exoot: Ja
•
Status ISEIA: Watch list
•
Ecologische impact: Afname biodiversiteit, aanrijking van de bodem
•
Economische impact: Schade aan infrastructuur
•
Motivatie voor bestrijding: Robinia werd reeds gedurende de 17e eeuw in Europa ingevoerd
ondertussen is de boom volledig ingeburgerd en kent en de boom in Vlaanderen een zeer ruime
verspreiding. Het is een waardevolle soort voorDe boom produceert waardevol hout (zeer duurzaam),
dat vooral voor kleine constructiewerken wordt gebruikt (weipalen,
je …
e de houtproductie en
hebben volwassen exemplaren hebben een hoge sierwaarde. Daarnaast is Robinia een goede
honingplant en door zijn ruwe schors en de vele holten en spleten die de boom al op vrij jonge leeftijd
vertoont vaak gefrequenteerd door vleermuizen. Ook Vliegend hert wordt op deze soort gevonden
omdat oude bomen vaak veel ondergronds dood hout vertonen dat bovendien slechts langzaam
verteert. Zuidgeëxposeerde hellingen (geschikt voor Vliegend hert) zijn ook vaak met Robinia beplant.
door het oppervlakkig wortelgestel wordt de bodem snel gefixeerd.

De soort produceert in ons klimaat zeer veel zaad, maar slechts een beperkte hoeveelheid is
kiemkrachtig. Dit zou in de toekomst wel kunnen wijzigen in het kader van de klimaatverandering. De
vorming van worteluitlopers vormt de belangrijkste verbreidingswijze van Robinia. Hierdoor kunnen
plaatselijk dichte bestanden ontstaan die inheemse soorten kunnen wegconcurreren. Na het kappen
of verstoren van de boom reageert de plant vaak met het vormen van deze uitlopers hetgeen
bestrijding zeer moeilijk maakt.
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Opmerking [BN15]: Zie algemene
opmerking.

Het belangrijkste probleem met Robinia is dat deze boom stikstof fixeert en daardoor de lokale
bodemcondities dermate kan wijzigen dat waardevolle vegetaties worden weggeconcurreerd door
ruderale soorten. Dit probleem stelt zich vooral wanneer grotere populaties of bestanden van Robinia
aanwezig zijn.
Robinia is een pionierssoort soort die (ook voor de zaadkieming) zeer veel licht nodig heeft. In onze
bossen wordt de soort gemakkelijk weggeconcurreerd door inheemse soorten. De soort komt daarom
hoofdzakelijk voor op verstoorde plaatsen. Op de meeste plaatsen wordt Robinia momenteel
getolereerd mede omwille van zijn voordelen. Op een aantal plaatsen kan de boom schadelijke
gevolgen hebben waarbij bestrijding kan worden overwogenIn bepaalde gevallen is bestrijding echter
gewenst:
- In bossen met hoofddoel natuur waarin de boom relatief veel voorkomt ten opzichte van inheemse
soorten, en ook aanleiding geeft tot ruderalisering van de kruidlaag.
- Droge (schrale) graslanden, holle wegen, en lichtrijke bossen en andere waardevolle vegetaties met
hoofddoel natuur: deze kunnen een aantal zeer zeldzame soorten bevatten, Robinia zorgt tevens
meestal voor een aanrijking van de bodem en bijgevolg eveneens verruiging.Robinia kan hier
dominant worden, andere soorten verdringen en leiden tot ruderalisering.
- bermen/ infrastructuur: Het snelgroeiend wortelopschot wortelopslag kan een probleem vormen voor
verkeersveiligheid door zichtbelemmering. Beschadigingen aan verhardingen door wortelopdruk
komen eveneens regelmatig voor.
•
Aandachtspunten: Bestrijding van deze soort is zeker niet overal noodzakelijk. Indien de soort
plaatselijk weinig nadelige gevolgen heeft (weinig waardevolle vegetaties) wordt geadviseerd om deze
te laten staan, Robinia is een lichtminnende pioniersoort die in principe spontaan zal verdrongen
worden door climax soorten als zomereik en beuk. Omhakken heeft het nadelige gevolg van
wortelopschot wortelopslag waardoor de impact vaak groter is (dichte lage groei) dan wanneer de
boom blijft staan. Hiermee dient zeker rekening te worden gehouden indien men besluit om tot
bestrijding over te gaan. Een goede opvolging en nabehandeling van het opschotde opslag gedurende
enkele opeenvolgende jaren is zijn noodzakelijk om de plant effectief te verwijderen. Nieuwe
aanplantingen moeten wel worden vermeden.
Valse acacia vormt doorns aan weerszijden van de bladvoet, voorzichtigheid is aangewezen bij uitvoer
van het beheer.
Relaties
•
Waardplant voor: Anjermot (Cacoecimorpha pronubana), Johannesbroodmot (Apomyelois
ceratoniae), Frambozenkever (Byturus tomentosus), Vliegend hert (Lucanus cervus)
•
Kenmerkende soort voor: Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look (Bostype
E2)
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Bonte gele dovenetel (Lamiaceae)
Lamium galeobdolon subspecies argentatum
Beschrijving: Bonte gele dovenetel is een lang groenblijvende kruidachtige plant met lange
kruipende stengels. De opgerichte zijstengels dragen kruisgewijs tegenoverstaande bladeren die
bontgekleurd zijn. In de bladoksel van de bovenste bladeren staan in de lente kransen van tweelippige gele bloemen. De kelk blijft na het afvallen van de kroon rondom de vierdelige (waarschijnlijk
steriele) splitvrucht zitten.
Habitat: Beschaduwde plaatsen in bossen (meestal in de bosrand), struweel, onder heggen,
houtkanten en holle wegen. Meestal palend aan tuinen.
Beheer: Handmatig of machinaal verwijderen van de planten geeft de beste resultaten. De planten
kunnen eenvoudig uit de grond worden getrokken maar breken hierbij gemakkelijk in stukken zodat
gewortelde fragmenten kunnen blijven zitten. Een nacontrole en handmatige nazorg is noodzakelijk
gedurende het de daaropvolgende groeiseizoenen.

Opmerking [kvdk16]: Hoezo ?

Uitgebreide info
Beheer
Handmatig verwijderen van de planten geeft de beste resultaten. De planten kunnen eenvoudig uit de
grond worden getrokken maar breken hierbij gemakkelijk in stukken zodat gewortelde fragmenten
kunnen blijven zitten. Verwijdering wordt het beste uitgevoerd tijdens de winter, de groenblijvende
planten kunnen dan immers het makkelijkste worden opgespoord in de houtige vegetatie en de impact
op andere planten blijft dan gering.
Maaien heeft een tegenovergesteld effect en zorgt meestal voor een sterkere horizontale verspreiding
van de planten en een dichtere begroeiing.
Verschillende herbiciden, waaronder glyfosaat, zijn effectief tegen de soort maar worden sterk waar
mogelijk vermedenafgeraden. Doordat in dit geval enkel kan worden gewerkt met bladbesproeiïng is
de kans op nadelige effecten op de omringende vegetaties zeer grootreeel. Bovendien is het gebruik
van herbiciden verboden vanaf 1 januari 2015.
Een nacontrole en handmatige nazorg is steeds noodzakelijk gedurende ten minste het
daaropvolgende groeiseizoen, en vaak nog de jaren daarna.

Beschrijving
Bonte gele dovenetel is een populaire, schaduwtolerante bodembedekker. Het is een groenblijvende
kruidachtige plant die ook in de winter nog lang groen blijft. Hij heeftmet lange gebladerde uitlopers.
die 1 tot 2 m per jaar afleggen. De opgerichte zijstengels dragen kruisgewijs tegenoverstaande
bladeren die bontgekleurd zijn. In de bladoksel van de bovenste bladeren staan in de lente kransen
van twee-lippige gele bloemen. De kelk blijft na het afvallen van de kroon rondom de vierdelige
(waarschijnlijk steriele) splitvrucht zitten.
De cultivar 'variegatum' heeft iets grotere bloemen.

Bonte gele dovenetel is verwant aan de inheemse gele dovenetel (Lamium galeobdolon subspecies
montanum), ze kan hiervan echter gemakkelijk worden onderscheiden door middel van de
bontgekleurde bladeren.
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Opmerking [kvdk17]: In de praktijk
beter in najaar en voorjaar : dan zijn de
planten steviger en breken minder snel af.
Behandeling met herbiciden in het late
najaar is eventueel wel een optie.

Deze cultivar heeft ook een andere groeiplaats : waar de inheemse gele dovenetel vooral op vochtige
tot natte voedselrijke leem- en kleibodems wordt gevonden, heeft de gevlekte gele dovenetel zijn
optimum in matig voedselrijke lichte, zandige bodems, waar de soort zich vooral ontwikkelt in de ruwe
humuslaag.
Hoogte: 15 cm - 60 cm
Levensvorm: Hemicryptofyt
Geslachtsverdeling: Tweeslachtig
Geurend: Neen
Jarigheid: meerjarig
Vrucht: Splitvrucht, Geen vruchtvorming in Vlaanderen
Verbreidingswijze: groenafval, kruiper
Indigeniteit: neofytcultivar
Herkomst: Midden-Europa
Cultivar

Opmerking [kvdk18]: 30 cm lijkt me al
heel hoog…

Status/bescherming
Opmerking [INBO19]: Zie algemene
opmerking.

Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot
Invasieve exoot: Ja
Ecologische impact: Afname biodiversiteit
Motivatie voor bestrijding: Bonte gele dovenetel kan in halfopen en beschaduwde habitats snel grote
oppervlaktes bedekken en andere soorten wegconcurreren. Meestal betreft dit ontsnappingenvestigt
de soort zich vanuit tuinen palend aan bos, bosjes, holle wegen en houtkanten. Groenafval vanuit
tuinendat in het bos wordt gegooid vormt eveneens een van de belangrijkste vormen van introductie.
Er is momenteel geen bewijs bekend van verspreiding door zaadvorming. De verspreiding gebeurt dus
vegetatief (door stengeluitlopers) en blijft daardoorechter meestalvrij lokaal beperkt, maar niet
onbelangrijk
(bosrand) zodat de impact op zeer waardevol bos beperkt blijft. Door de kleinere omvang van kleine
landschapselementen is de impact van gele dovenetel hier verhoudingsgewijs meestal groter en kan
er bij een sterke woekering wel een belangrijk deel van de natuurlijke ondergroei verloren gaan. Vaak
gaat het hier immers ook om kleine relictpopulaties van waardevolle soorten.
Aandachtspunten: Bonte gele dovenetel is een populaire bodembedekker en hoeft zeker niet overal te
worden bestreden. Grenst uw tuin aan een bos of houtkant dan kan met wat waakzaamheid worden
voorkomen dat de soort uit de tuin ontsnapt. Gooi zeker geen tuinafval weg in een bos of houtkant.
In bossen blijft de verspreiding van de bonte gele dovenetel voorlopig meestal zeer lokaal en beperkt
zich steeds tot de bosrand, of langs toegankelijke wegen. De soort kan zich van daaruit echter vrij snel
uitbreiden en bestrijding is zeer arbeidsintensief. Daarom worden nieuwe vestigingshaarden best zo
snel mogelijk bestreden. keuze om te bestrijden kan hier eventueel worden gemaakt. In kleine
landschapselementen zoalsOok in botanisch waardevolle houtkanten en holle wegen wordt
aangeraden de bonte gele dovenetel te verwijderenbest zo snel mogelijk bestreden. Regelmatige
nacontrole is hierbij steeds noodzakelijk indien de planten kunnen terugkomen vanuit aanpalende
tuinen.
Een stengelstukje met één enkele knoop is voldoende om te kunnen regenereren.

33

Opmerking [kvdk20]: Probleem is wel
degelijk het grootst in bossen !

Encyclopedie
Neofyt
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Vlinderstruik (Buddlejaceae)
Buddleja davidii
Beschrijving: Een middelhoge tot hoge doorlevende heester met lange gebogen takken. De lilapurperen (soms witte) bloemen verschijnen in dichte, langwerpige pluimen. Deze zijn zeer geurig en
produceren grote hoeveelheden nectar. De tegenoverstaande bladeren zijn langwerpig, donker groen
bovenaan en witviltig onderaan. De plant is een populaire sierheester.
Habitat: Droge vaak stenige en verstoorde plaatsen in de stedelijke omgeving (bouwterreinen,
verlaten verhardingen en tuinen), spoorwegbermen, kaaimuren; ook in bossen kan de soort
voorkomen, vooral op kapvlaktes en op geplagde terreinen. Pioniersoort.
Beheer: Doordat de vlinderstruik in de stedelijke omgeving vaak meer ecologische voor- dan nadelen
heeft, wordt hij meestal enkel bestreden op plaatsen waar schade kan voorkomen aan gebouwen of
infrastructuur en op spoorwegen, en op plaatsen waar ze een bedreiging vormen voor inheemse
waardevolle vegetatietypes.
Jonge planten kunnen makkelijk worden uitgetrokken, grotere planten kunnen worden uitgegraven
met het zorgvuldig verwijderen van alle plantdelen. Daar de planten snel uitlopen na snoei of
terugzetten is deze methode enkel effectief mits chemische nadehandeling (glyfosaat) van de
stobben.

Uitgebreide info
Beheer
•
Vlinderstruik is reeds zeer wijdverspreid waardoor weinig preventieve maatregelen
voorhanden zijn. Tuineignaars worden aangemoedigd om uitgebloeide pluimen te verwijderen om
zadvorming te voorkomen.
Jonge planten kunnen makkelijk handmatig worden uitgetrokken, grotere planten kunnen worden
uigegraven met het zorgvuldig verwijderen van alle plantdelen. Deze methode is arbeidsintensief en
niet altijd succesvol daar hergroei gemakkelijk optreedt.
Grotere populaties kunnen worden teruugezet. Doordat de struik gemakkelijk weer uitloopt vormt dit
geen duurzame aanpak. Nabehandeling van de stobben met glyfosaat is effectief doch wordt enkel
aangeraden indien bescherming of restauratie van waardevolle sites noodzakelijk is (vb historische
gebouwen).
•
Zaadbank: Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn minst 5 jaar, en
vaak langer)

Beschrijving
•
Een middelhoge tot hoge doorlevende heester met lange gebogen takken met een
afschilferende schors. De lila-purperen (soms witte) bloemen hebben een vergroeide kroon met een
lane kroonbuis. Ze verschijnen in dichte, langwerpige pluimen. Deze zijn zeer geurig en produceren
grote hoeveelheden nectar, hetgeen een grote diversiteit aan insecten aanterekt waaronder
verschillende soorten dagvlinders. De tegenoverstaande bladeren zijn langwerpig, donker groen
bovenaan en witviltig onderaan. De plant is een populaire sierheester.
Verwarring met inheemse heesters is zeer gering.
•

Hoogte: 100 cm - 250 cm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levensvorm: Phanerofyt
Geslachtsverdeling: Tweeslachtig
Geurend: Ja
Jarigheid: meerjarig
Vrucht: Doosvrucht, Onopvallend
Staat in zaad: vanaf augustus tot november
Verbreidingswijze: water, wind
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: China

Status/bescherming
•
•
•
•
•

Rode lijst: Criteria niet van toepassing
Zeldzaamheid KFK-klasse: 354-729 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot
•
Invasieve exoot: Ja
•
Economische impact: Schade aan infrastructuur
•
Motivatie voor bestrijding: Vlinderstruik kan snel geschikte habitats in de stedelijke omgeving
innemen, maar ook daarbuiten en daarbij inheemse soorten verdringen met name houtige
pioniersoorten zoals berken en boswilg. Deze soort vormt in Vlaanderen voorlopig geen bedreiging
voor gevoelige of zeldzame habitats tenzij op mergel. Doordat de vlinderstruik zeer veel insecten
aantrekt (nectrbron & waardplant) wordt de aanwezigheid van deze invasieve uitheemse plant vaak
als een ecologische meerwaarde beschouwd in de stedelijke omgeving. Vlinderstruik kan echter wel
zorgen voor de beschadiging van (historische) gebouwen en verhardingen en zorgt voor hinder langs
spoorwegen. Afhankelijk van de plaatselijke doelstellingen kan ervoor gekozen worden de soort te
besstrijden (bijvoorbeeld op van nature rotsige plaatsen of oevers).
•
Aandachtspunten: Vlinderstuik is zeer populaire sierheester, bestrijding is daarom ook niet
overal aangewezen. De cultivars van deze soort zijn meestal steriel en niet invasief.
Ecologische voor- en nadelen dienen te worden afgewogen. De belangrijkste nadelen bestaan uit de
beschadiging van oude gebouwen en verhardingen en de beheerkost voor het vrijhouden van
spoorwegen.
Relaties
•
Waardplant voor: Schuimbeestje (Philaenus spumarius), Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni),
Boomblauwtje (Celastrina argiolus), Kleine vos (Aglais urticae)
•
Nectarbron voor: Bruin zandoogje (Maniola jurtina), Argusvlinder (Lasiommata megera),
Atalanta (Vanessa atalanta)
•
Wordt begraasd door: Schuimbeestje (Philaenus spumarius), Citroenvlinder (Gonepteryx
rhamni)
Encyclopedie
•
•

Glyfosaat
Neofyt
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Opmerking [INBO21]: Zie algemene
opmerking.

Hemelboom (Simaroubaceae)
Ailanthus altissima
Beschrijving: Middelgrote pionier boom met een losse onregelmatige kroon met opwaartse takken.
De bladeren zijn veernervig samengesteld, 30-60 cm lang en staan voornamelijk aan het uiteinde van
de lange takken. Bloei in grote pluimen, de zaden zitten in het midden van een gedraaide vleugel die
opvallend verkleurt.
Habitat: De soort is warmte- en lichtminnend en verdraagt goed droogte, vervuiling en verstoorde
omstandigheden. In Vlaanderen komt hij hoofdzakelijk voor als pioniersboom in steden waar hij in
staat is zich te vestigen in openingen van verhardingen, middenbermen, kaaimuren, enz. De boom is
eveneens in staat verschillende bostypes te invaderen. In Midden-Europa is deze soort een
belangrijke invasieve probleemsoort in de alluviale bossen langs de grote rivieren (bv. Donau).
Beheer: Zaailingen dienen met wortel te worden verwijderd.
Afzagen en behandelen van de stobbppen met glyfosaat vormt de meest gebruikte en efficiënte
bestrijdingstechniek voor gevestigde exemplaren. Opvolging is steeds noodzakelijk daar de boom kan
regenereren vanuit wortelresten.
Nieuwe aanplant van deze soort wordt afgeraden (AlterIAS).

Beheer
•
Door de snelle regeneratie zorgt kappen alleen meestal voor het sterker terugkomen van de
soort via worteluitlopers. Indien mogelijk dient het volledige wortelgestel te worden verwijderd, hetgeen
meestal enkel haalbaar is bij zaailingen. Grotere planten die in losse bodem staan (vbbv. zandgrond)
kunnen met een kraan worden uitgetrokken.
Ringen is tweede alternatieve methode waarbij minder worteluitlopers worden gevormd dan bij
afzagen. Hiervoor wordt de boom 3/4 geringd waardoor de neerwaartse sapstroom onderbroken
wordt, waarna de boom geleidelijk aan uitput en afsterft. Deze techniek wordt reeds toegepast bij
andere soorten die gemakkelijk worteluitlopers vormen (zoals bijvoorbeeld Robinia), en heeft ook voor
hemelboom een goede kans op slagen.
Opvolging na uitvoer van het beheer is steeds noodzakelijk daar de boom kan regenereren vanuit
wortelresten.
Afzagen en behandelen van de stobben met glyfosaat vormt momenteel de meest gebruikte en
efficiënte bestrijdingstechniek voor gevestigde exemplaren. Het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen is verboden vanaf 1 januari 2015. Indien lokaal geen alternatieven
mogelijk zijn zoals voor planten die op een oude muur of in verhardingen staan kan men
overwegen een afwijking aan te vragen op het pesticidedecreet. In dat geval dient best gebruikt
te worden gemaakt van stengelinjectie of het insmeren van de stobben.

Beschrijving
•
Hemelboom heeft een hoge, losse, onregelmatige koepel met stevige, bochtige, opwaarts
groeiende takken en een rechte stam. De schors is glad, grijsbruin tot zwart met witte verticale
strepen. De twijgen zijn oranjebruin met kleine verspreid staande eivormige knoppen. De hemelboom
heeft samengestelde bladeren van 30-60 cm lang met 5 tot 22 paar deelblaadjes. Elk deelblaadje is
smal, eivormig, spits, 7-15 cm lang. Aan de voet van het deelblaadje zijn er 1-3 grote tandringen en
een klier. De bladsteel is rood en heeft een lengte van 7-15 cm. Als de bladeren verschijnen, zijn ze
dieprood van kleur; later worden ze groen van boven en bleek aan de onderzijde.
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De bloemen zijn klein en onopvallend en hangen in grote pluimen. De vruchten van de hemelboom
bestaan uit gedraaide vleugels met een zaad in het centrum. De vruchten zijn circa 4 cm lang. De
vleugels hangen in een grote tros van 30 × 30 cm en rijpen van geelgroen tot helder oranjerood.
Hemelboom vormt een gemakkelijk herkenbare soort. Eventuele verwarring met es is mogelijk,
deze laatste heeft echter kleinere bladeren en zwarte knoppen. Daarnaast zijn de zaden aan de
basis van de vleugel ingeplant.


Hoogte: 50 cm - 2500 cm



Levensvorm: Phanerofyt



Geslachtsverdeling: Eenslachtig, tweehuizig



Geurend: Neen



Jarigheid: meerjarig



Vrucht: Noot, Oranje



Staat in zaad: vanaf augustus tot oktober



Verbreidingswijze: wind



Indigeniteit: neofyt



Herkomst: China

Status/bescherming


Zeldzaamheid KFK-klasse: 153-2970 kwartierhokken



Habitatrichtlijn 2: Neen



Habitatrichtlijn 4: Neen



Beschermd: Neen

Opmerking [INBO1]: Zie algemene
opmerking.

Exoot


Invasieve exoot: Ja



Status ISEIA: Black list



Ecologische impact: Afname biodiversiteit



Economische impact: Schade aan infrastructuur



Motivatie voor bestrijding: De hemelboom is momenteel een sterk invasieve soort in
Zuid en Midden Europa. Het is er een belangrijke invasieve probleemsoort in de alluviale
bossen langs de grote rivieren (bv. Donau). R, recent neemt hij ook bij ons toe, vooral in
stedelijke omgeving, maar ook in duingebieden. In het kader van de klimaatsverandering
worden in de toekomst zwaardere problemen verwacht met deze soort.
Hemelboom heeft een snelle groei (tot 4 m per jaar) en verspreiding zowel door middel
van zaden als via worteluitlopers waardoor hij sterk kan concurreren inheemse soorten.
De abiotische omstandigheden van het habitat worden beiïnvloed door stikstofaanrijking
en verdroging. Bovendien scheidt de boom allelopatische stoffen af die de groei van
andere planten in de omgeving afremmen.
Het wortelstelsel kan aanzienlijke schade veroorzaken aan wegen, muren en gebouwen.
Daarnaast zorgt de grote zaadproductie soms voor verstopping van rioleringen en leidingen.
Contact met het sap van de hemelboom kan een ontsteking van de huid veroorzaken.
Langdurige blootstelling leidt in uitzonderlijke gevallen tot een ontsteking van het
hartspierweefsel.



Aandachtspunten: De boom kan gemakkelijk regenereren vanuit het ondergrondse
wortelgestel waardoor behandeling van de stobben met glyfosaat meestal noodzakelijk
is. Glyfosaat mag echter niet worden gebruikt in de buur van oppervlaktewater.
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Opmerking [VLW2]: Dit lijkt me sterk
!!!

Opmerking [DB1]: Voor laurierkers
ontbreken foto’s!

Laurierkers (Rosaceae)
Prunus laurocerasus
Beschrijving: Laurierkers is een groenblijvende struik tot lage boom met een dichte kruin. Stam en
twijgen zijn glad en donkergrijs. De kort gesteelde bladeren staan verspreid, zijn leerachtig,
ellipsvormig met een spitse top en glanzend donkergroen aan de bovenzijde. De onderzijde is bleker
en draagt enkele honingklieren langsheen de middennerf. De witte, geurige bloemen staan in
rechtopstaande trossen en worden enkel gevormd op vrij uitgroeiende exemplaren. Na de bloei
ontwikkelen zich kleine steenvruchtjes die bij rijpheid van groen naar paars-zwart verkleuren.
Habitat: Laurierkers is weinig kieskeurig wat betreft de grondsoort en het vochtgehalte. De soort
tolereert zowel volle zon als schaduw. Verwilderd wordt de soort voornamelijk teruggevonden in vrij
schaduwrijke bossen op een zure bodem, bijvoorbeeld in naaldhoutaanplanten.
Beheer: Kleine tot middelgrote exemplaren kunnen bij lichte bodems eenvoudig worden uitgetrokken.
Gevestigde oudere exemplaren kunnen worden afgezet, teruggezet met het insmeren van de stobben
met glyfosaat zodat hergroei en de vorming van worteluitlopers wordt vermeden.

Uitgebreide info
Beheer
Deze soort wordt voorlopig nog niet zo vaak als invasieve exoot aangetroffen, maar is wel een zeer
frequente tuinplant. Invasieve populaties vinden we dan ook het vaakst aansluitend op residentiële
zones.
Kleine exemplaren (zaailingen) kunnen eenvoudig worden uitgetrokken. Dit wordt sterk aangeraden
daar zo kan worden voorkomen dat deze voorlopig nog zeldzame exoot zich verder zal verspreiden.
Afzagen en de stobben nabehandelen met glyfosaat vormt de meest effectieve methode voor de
bestrijding van gevestigde exemplaren laurierkers. Afzagen alleen is onvoldoende om de plant te
verwijderen, deze groeit weer gemakkelijk uit door middel van stoofopslag en worteluitlopers.
Laurierkers is in alle seizoenen gemakkelijk herkenbaar zodat het beheer elk moment kan
plaatsvinden, eventueel gelijktijdig met de bestrijding van andere exoten zoals Pontische
rododendron, Amerikaanse vogelkers, robinia, enz die op dezelfde manier bestreden kunnen worden.
De behandeling met glyfosaat is het effectiefste in mei-juni (groeipiek). Nacontrole en eventuele
herhaling van de behandeling gedurende de volgende twee jaren is aangewezen om hergroei tegen te
gaan.
Alternatief kan de plant worden uitgegraven of machinaal uitgetrokken, doch dit is zeer
arbeidsintensief en zorgt voor veel grondverstoringbodemverstoring, hetgeen meestal ecologisch
ongewenst is.
Indien grondverstoring en pesticidegebruik niet aangewezen zijn, bijvoorbeeld bij een goed
ontwikkelde bosbodem of oever, dan kan men via een hakhoutbeheer (om de drie tot 5 jaar) de plant
compact houden zodat deze niet in bloei komt en geen dichte parasolvormige kroon kan vormen.
Hierdoor blijven de schadelijke ecologische aspecten eerder gering. Als bestrijdingsmethode is deze
aanpak uiteraard minder effectief.

Beschrijving
Laurierkers is een groenblijvende struik tot lage boom met een dichte kruin. Stam en twijgen zijn glad
en donkergrijs. De kort gesteelde bladeren staan verspreid, zijn leerachtig, ellipsvormig met een spitse
top, en glanzend donkergroen aan de bovenzijde. De onderzijde is bleker en draagt enkele
honingklieren langsheen de middennerf. De witte geurige bloemen staan in rechtopstaande trossen en
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worden enkel gevormd op vrij uitgroeiende exemplaren. Na de bloei ontwikkelen zich kleine
steenvruchtjes die bij rijpheid van groen naar paars-zwart verkleuren.
Laurierkers is een zeer herkenbare soort, mogelijkheid tot verwarring met inheemse soorten is zeer
gering. Enige verwarring met de eveneens exotische Pontische rododendron (Rhododendron
ponticum) is mogelijk.
Hoogte: 150 cm - 800 cmtot 8 meter
Levensvorm: Phanerofyt
Geslachtsverdeling: Tweeslachtig
Geurend: Ja
Jarigheid: meerjarig
Vrucht: Steenvrucht, Zwart
Staat in zaad: vanaf augustus tot september
Verbreidingswijze: dieren (inwendig)
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: Klein Azie, Zuid-Oost-Europa
+

Status/bescherming
Opmerking [INBO2]: Zie algemene
opmerking.

Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot
Invasieve exoot: Ja
Status ISEIA ?
Ecologische impact: Afname biodiversiteit
Motivatie voor bestrijding: Laurierkers vormt een veel gebruikte sierplant en wordt hoofzakelijk gebruikt
als snelgroeiende, wintergroene haag. Bij gebruik als (onderhouden) haag is het invasieve karakter
zeer beperkt doordat de plant dan niet ingeen bloei vrucht komtzet. Verwildering gebeurt meestal
vanuit naburige verwaarloosde tuinen of parken. Momenteel is de verspreiding in ons land eerder
beperkt doordat bloei en afrijping van de vruchtjes slechts in geringe mate voorkomt in ons klimaat. De
geïnfecteerde locaties betreffen meestal kleine geîïsoleerde exemplaren. In het kader van de
klimaatsverandering worden in de toekomst grotere problemen met deze soort verwacht. Laurierkers
kan op plaatsen waar de soort zich gevestigd heeft uitbreiden via ondergrondse uitlopers en afleggers.
Zeker na het afzagen van de stam reageert de soort vaak met vorming van worteluitlopers.
De plant heeft een dichte, groenblijvende kruin die licht wegneemt voor de inheemse struik- en
kruidlaagondergroei. Daarnaast is het een potentiële vector van plantenpathogenen (Phytophtora soorten), hetgeen een bedreiging kan vormen voor inheemse soorten uit de rozenfamilie (zoete kers,
vogelkers, sleedoorn, meidoorn, wilde appel, ...) en voor de fruitteelt. De plant bevat blauwzuur en is
daardoor giftig bij inname. Ook zorgt dit voor een zeer trage vertering van afgevallen bladeren en
snoeiafval. Afgevallen bladeren die in het water terrechtkomen zijn schadelijk voor vissen en andere in
het water levende organismen. Anderzijds vormen zowel de ontluikende bladeren als bloemen een
aantrekkelijke nectarbron voor bijëen.
Aandachtspunten: Hakken alleen heeft meestal weinig invloed daar de struik snel kan regenereren
vanaf de overgebleven stengelvoet.
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Opmerking [kvdk3]: Bladeren als
nectarbron ?

Daar het hout en de bladeren van laurierkers zeer traag worden afgebroken en giftig zijn voor veel
organismen (aanwezigheid blauwzuur), kan men deze best afvoeren.

Relaties
Waardplant voor: Anjermot (Cacoecimorpha pronubana), Scolytus rugulosus
Encyclopedie
Amerikaanse vogelkers
Glyfosaat
Haag
Neofyt
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Pontische rododendron (Ericaceae)
Rhododendron ponticum
Beschrijving: Groenblijvende heester met slanke donkere takken. De bladeren zijn elliptisch tot
omgekeerd eirond, tot 25 cm lang, leerachtig, glanzend en donkergroen aan de bovenzijde. Vanuit de
dikke eindknoppen die de gehele winter op de plant aanwezig zijn wordt de bloei gevormd. Deze
bestraat uit een korte, bolvormige tros van opvallende, paars-roze tot witte bloemen. De bloemen zijn
vijftallig en het opgerichte kroonblad draagt een opvallend gevlekt honingmerk. Na de bloei worden
doosvruchtjes gevormd.
Habitat: Bossen (loofbossen en parkbossen), bosranden, struwelen, langs spoorwegen (spoordijken),
rotsachtige plaatsen, waterkanten (rivieren, beken en heidevennen) en heide (heideranden). De soort
heeft een voorkeur voor zure humusrijke bodems.
Beheer: Bestrijding kan door middel van mechanisch uittrekken of afzetten met chemische
nabehandeling van de stobben. De kans op hergroei is voor beide methoden relatief beperkt,
nacontrole is echter noodzakelijk. Wortelstukken die bij het uittrekken blijven zitten, kunnen immers
terug uitlopen; ook bestrijding met stobbebehandeling is minder effectief dan bij soorten als
Amerikaanse vogelkers. Eventueel opkomende zaailingen kunnen handmatig worden verwijderd.

Uitgebreide info
Beheer
•
Rododendrons hebben een relatief beperkt wortelgestel. Mechanisch uittrekken van de
planten is zeer effectief, op voorwaarde dat de wortels niet afbreken. Zorg er eveneens voor dat alle
neerhangende, wortelende takken mee worden verwijderd.
Ook afzetten met chemische nabehandeling van de stobben werkt zeevrijr goed. Glyfosaat of Triclopyr
zijn hiervoor geschikt,. dDe optimale periode is tussen oktober en februari. Zonder chemische
behandeling gaan de stobben massaal uitlopen. en kan de overlast worden verergerd. In beide
gevallen is hergroei, bij correcte uitvoering, vrij zeer beperkt. tToch is nacontrole in het jaar volgend op
de ingreep absoluut noodzakelijk.
Hergroei kan worden bestreden door chemische bladbehandeling van het opschotde opslag,. dDe
optimale periode hiervoor is van juni tot september (-oktober).
Soms treedt na verwijdering kieming op van de zaden,. zZaailingen kunnen eenvoudig handmatig
worden uitgetrokken.
Daar de soort vaak voorkomt samen met andere pestsoorten van zure bossen zoals Amerikaanse
vogelkers, kunnen deze gelijktijdig en met dezelfde methode worden bestreden.
Verwijderde planten kunnen worden afgevoerd of ter plaatse worden gestapeld op rillen. Let op:
takken in contact met een vochtige bodem kunnen gemakkelijk herwortelen schieten.
•

Zaadbank: WAARSCHIJNLIJK vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan een jaar)

Beschrijving
•
Groenblijvende heester met slanke donkere takken. De bladeren zijn elliptisch tot omgekeerd
eirond, tot 25 cm lang, leerachtig, glanzend en donkergroen aan de bovenzijde. Vanuit de dikke
eindknoppen die de gehele winter op de plant aanwezig zijn wordt de bloei gevormd. Deze bestraat uit
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Opmerking [kvdk1]: Bij deze soort
wordt best ook de Pontische azalea
(Rhododendron luteum) behandeld, een
soort met vergelijkbare ecologie, en
vergelijkbare bestrijdingsmethoden.

een korte, bolvormige tros van opvallende, paars-roze tot witte bloemen. De bloemen zijn vijftallig en
het opgerichte kroonblad draagt een opvallend gevlekt honingmerk. Na de bloei worden doosvruchtjes
gevormd.
De pontische azalea is iets kleiner, heeft minder leerachtige bladeren en vertoont opvallende gele
bloemtrossen.
De kans op verwarring met inheemse soorten is zeer gering. Enige verwarring met de eveneens
exotische laurierkers (Prunus laurocerasus) is mogelijk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogte: 100 cm - 400 cm
Levensvorm: Phanerofyt
Geslachtsverdeling: Tweeslachtig
Geurend: Ja
Jarigheid: meerjarig
Vrucht: Doosvrucht, Onopvallend
Verbreidingswijze: wind
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: Klein -Azie, Zuid-Europa

Status/bescherming
•
•
•
•
•

Rode lijst: Criteria niet van toepassing
Zeldzaamheid KFK-klasse: 228-353 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot






Invasieve exoot: Ja
Ecologische impact: Afname biodiversiteit
Motivatie voor bestrijding: Pontische rododendron is een populaire sierheester en hoeft zeker niet
overal te worden bestreden. Onder meer in kasteelparken vormt Pontische rododendron een
belangrijk historisch esthetisch element. De soort kan zich handhaven in een grote diversiteit aan
habitats maar enkel vooral in zure bossen (eikenbos & naaldhoutaanplanten) vormt de soort een
probleem en kan ze de ondergroei volledig gaan domineren waardoor de natuurlijke bos vegetatie
volledig wordt verdrongen. Doordat rododendron een permanent bladerdek vormt wordt ook de
kieming van boomsoorten sterk beperkt waardoor geen natuurlijke bosverjonging optreedt.
Daarnaast is de soort een gastheer voor Phytophthora ramorum en P. kernoviae, schimmelziektes
die ook inheemse soorten zoals eiken en beuk kunnen aantasten.De introductie gebeurt bijna
uitsluitend via aanplant, waarna deze soort zich via afleggers verder kan verspreiden. In zure
bossen met een hoofddoelstelling voor natuur, of nabij heide wordt de soort dan ook best
bestreden in de Kempen en de Zand-/ Zandleemstreek. Aanplant in de directe nabijheid van deze
habitats dient bijgevolg eveneens te worden vermeden. Ook in productiebossen kan de soort voor
problemen zorgen door overdracht van ziektes. De bosbestanden worden ook moeilijk
toegankelijk voor exploitatie.
Pontische rododendron is een populaire sierheester en hoeft zeker niet overal te worden
bestreden. Onder meer in kasteelparken vormt Pontische rododendron een belangrijk esthetisch
element.
 Aandachtspunten: - De bladeren zijn giftig voor vee, maar wordt onder normale
omstandigheden door deze vermeden., oOok honing die pollen van deze plant bevat, is giftig.
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Opmerking [INBO2]: Zie algemene
opmerking.

- Rododendron is een opvallende sierheester die vaak geassocieerd wordt met kasteeltuinen en oude
dreven, en door de recreant vaak wordt geapprecieerd. De bestrijding kan door het publiek als
negatief worden ervaren.
- De zaden zijn in ons klimaat slechts beperkt kiemkrachtig en kieming gebeurt enkel op relatief kale
plekken in het bos. Kieming treedt regelmatig op na verwijdering van grote bestanden volwassen
planten,. bBloei en zaadvorming gebeurent pas wanneervanaf een leeftijd van minstens de planten 12
10 jaar oud zijn. Door middel van nacontrole en handmatige verwijdering van kiemplanten kan deze
opslag gemakkelijk beheerst worden. In het kader van de opwarming van het klimaat kunnen in de
toekomst waarschijnlijk grotere problemen verwacht worden met zaailingen van deze soort.

Relaties
•
•
•

Waardplant voor: Stephanitis rhododendri
Kenmerkende soort voor: Dennen-Eikenbos met Pontische rododendron (Bostype I5)
Het aspect, uitzicht van: Dennen-Eikenbos met Pontische rododendron (Bostype I5)
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Spaanse hyacint en kruising tussen wilde hyacint
en Spaanse hyacint
Hyacintgroep
Beschrijving: : Hyacinten zijn bolgewassen met vlezige bladeren en een tros van klokvormige
hangende, blauwe bloemen. Naast onze inheemse soort wilde hyacinth worden eveneens de
Spaanse hyacint en kruishyacint de kruising tussen beide verwilderd aangetroffen en deze verdringen
vaak de inheemse soort.
Habitat: Bossen, bosranden, wegbermen
Beheer: Voorkomen is in dit geval beter dan genezen. Aanplant van Spaanse hyacint of kruisingen in
tuin en parken wordt afgeraden. Gooi oude bollen weg met het huisvuilgeen tuinafval in bossen of
wegbermen, dit zorgt ervoor dat de uitheemse soorten niet verder kunnen verwilderen. Individuele
verwilderde planten kunnen na de bloei worden opgegraven, grotere populaties kan men uitputten
door middel van een gericht maaibeheer.

Beheer


Over de bestrijding van uitheemse hyacinten bestaat momenteel zeer weinig
praktijkkennis. Bestrijding is niet eenvoudig, zeker als het gaat om grote populaties
waarin de genetische inmenging zorgt voor een onduidelijk onderscheid tussen de
inheemse soort en de hybride. Indien het gaat om een kleine hoeveelheid verspreid
staande planten kan men de plant kort na de bloei met bol opgraven. Het rooien van de
bollen is echter niet wenselijk voor grotere populaties daar dit zorgt voor de verstoring
van de bosbodem hetgeen nadelige gevolgen heeft voor de (oude) bosflora. Grotere
populaties kunnen door middel van een gericht maaibeheer tijdens het voorjaar worden
uitgeput, hierdoor voorkomt men tevens dat de planten in bloei komen hetgeen de
verdere genetische inmenging voorkomt.
Zie: maaien van Spaanse hyacint
Het plukken van de bloemen zorgt ervoor dat hyacinten het volgende jaar sterker
terugkomen.

Beschrijving


Hyacinten zijn bolgewassen met vlezige bladeren en een tros van klokvormige
hangende, blauwe bloemen. Naast onze inheemse soort (Wilde hyacint) die herkend kan
worden aan de witte helmknoppen en de sterk geurende bloemen die grotendeels aan 1
zijde van de gebogen stengel hangen komen eveneens de Spaanse hyacint en de
kruising verwilderd voor. Met name deze laatste neemt vaak de groeiplaats in van onze
inheemse soort. Spaanse hyacint heeft bredere bladeren (1-1,5 cm) en een
rechtopstaande stengel met geurloze, klokvormige bloemen met blauwe helmknoppen
heeft. De hybride, Hyacinthoides ×massartiana heeft bredere bladeren (1,5-4 cm), zwak
geurende, licht klokvormige bloemen met blauwachtige meeldraden op een minder
gebogen stengel.



Hoogte: 35 cm - 40 cm



Levensvorm: Geofyt



Geslachtsverdeling: Tweeslachtig



Geurend: Neen
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Opmerking [kvdk1]: Wat hier staat is
triviaal en nutteloos : Hier moet worden
beschreven hoe je de Spaanse en hybride
van de inheemse onderscheidt !



Jarigheid: meerjarig



Vrucht: Doosvrucht, Bruin



Verbreidingswijze: mieren



Indigeniteit: neofyt



Herkomst: Zuid-Europa

Status/bescherming


Zeldzaamheid KFK-klasse: 64-152 0 kwartierhokken



Habitatrichtlijn 2: Neen



Habitatrichtlijn 4: Neen



Beschermd: Neen

Opmerking [INBO2]: Zie algemene
opmerking.

Exoot


Invasieve exoot: Ja



Ecologische impact: Genetische vermenging



Motivatie voor bestrijding: Spaanse hyacint kruist gemakkelijk met onze inheemse
wilde hyacint,. dDeze kruising is zelf vruchtbaar en door terugkruising kunnen zich
talrijke tussenvormen ontwikkelen. Deze zijn populair als bolgewas voor de sierteelt en
verwildering ervan in duinbosjes en loofbossen komt vaak voor. Daar hebben vooral de
kruisingen de neiging om de groeiplaats plaats in van de zuiver inheemse soort in te
nemen, waardoor deze laatste wordt verdrukt. Vooral iIn het kader van de opwarming
van het klimaat valt een verdere verdringing te verwachten van de inheemse boshyacint
door de uitheemse verwanten doch dit is nog niet volledig wetenschappelijk bewezen.
•
Aandachtspunten: Door talrijke terugkruisingen is het vaak zeer moeilijk om de hybridevorm
van de zuivere wilde hyacint te onderscheiden. Lokaal (vb.bv. binnenduinen) lijkt de inheemse soort
reeds volledig te zijn verdrongen.
Spaanse hyacint is een vaak aangeplant siergewas, recent ook als stinzeplant. Bestrijding in
parkomgeving is dan ook niet altijd nodig of wenselijk. Enkel indien er een niet aangeplante
autochtone populatie aanwezig is in directe omgeving, wordt aangeraden de aanwezige uitheemse
populaties te bestrijden.
Door in je tuin of park geen Spaanse hyacint of de kruising aan te planten, kan verwildering en
genetische inmenging naar nabij gelegen bosgebieden verder worden voorkomen. Herkenning van de
wilde soort bij aankoop (dus enkel op basis van de bollen) is zeer moeilijk, hierdoor is niet zeker van
waardoor de soortzuiverheid van de planten moeilijk na te gaan is.
Uitheemse hyacinten verwilderen het vaakst via tuinafval, waarin ze zeer lang kunnen
overleven. Gooi oude bollen dus best bij het reguliere huisvuildus nooit tuinafval in de vrije
natuur. Dit is trouwens een vorm van sluikstorten en dus strafbaar.

Relaties


Soorten : Spaanse hyacint (Hyacinthoides hispanica), Kkruishyacint (Hyacinthoides x
massartiana)
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Opmerking [kvdk3]: Heeft de
inheemse hier wel ooit voorgekomen?
Opmerking [kvdk4]: Stinzeplanten zijn
geen recent fenomeen, maar net een
historisch fenomeen.

Watercrassula (Crassulaceae)
Crassula helmsii
Beschrijving: Watercrassula watercrassula is een doorlevende oever- en waterplant met dunne,
ronde kruipend-opstijgende stengel. De vlezige, tegenoverstaande blaadjes zijn 0.5-1cm lang en lijntot lijnlancetvormig. De bladtop heeft een stekelpuntje. Stengels zijn lange en breekbare, wit tot roodachtige stengels en tegenoverstaande min of meer smalle en dikke blaadjes van ongeveer 1 cm
lang. De ondergedoken bladeren verschillen van deze bladeren die zich boven het water bevinden. De
viertallige bloemetjes zijn wit tot bleek roze en staan apart op lange bloemsteeltjes in de bladoksels.
Zaden worden gevormd maar zijn waarschijnlijk niet kiemkrachtigen zijn minstens bij bepaalde
populaties kiemkrachtig. Voor verschilpunten met andere soorten (vetmuur, sterrenkroos) verwijzen
we naar de veldgids invasieve waterplanten
http://www.wetterskipfryslan.nl/nl/documenten/onderhoud/invasieve_waterplanten_veldgids_4005kb.p
df. Sterrenkroos en vetmuur hebben groene stengels.
Habitat: Oevers oevers en ondiepe wateren, maar komt ook ondergedoken voor tot meer dan 2m diep
(tot 0.,5 m diep). De soort heeft een brede amplitude voor pH en watersamenstellingis niet gevoelig
voor de waterkwaliteit, noch voor de pH. Watercrassula kan vooral zeer dominant worden op oevers
en in het water van zwak gebufferde wateren zoals poelen, vennen en waterhoudende laagtes in
zandgebieden en seizoenaal droogvallende wateren. De soort werd ook reeds aangetroffen in licht
zilte omstandigheden maar komt hier minder sterk tot ontwikkeling.
Beheer: Nieuwe nieuwe kleine infectiehaarden dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd.
Voorzichtige handmatige verwijdering verdient de voorkeur omdat dan kan worden voorkomen dat
fragmenten zich verspreiden. Mechanische verwijdering is eveneens mogelijk maar vergt extra
aandacht voor de verbreiding van fragmenten. Eens de soort meer gevestigd is, is ze nog zeer
moeilijk te verwijderen.

Uitgebreide info
Beheer


Bestrijding van watercrassula is zeer moeilijk omdat kleine fragmenten gemakkelijk
losbreken en voor nieuwe besmettingen kunnen zorgen. Verspreiding gebeurt via veel
verschillende vectoren zoals watervogels, laarzen van bezoekers, gereedschap of
drijvend via op het water.
Preventie van verdere verspreiding
Eens een locatie besmet is dient te worden voorkomen dat de soort zich verder kan
verspreiden naar nieuwe gebieden. Dit houdt in dat zoveel mogelijk wordt voorkomen
dat mogelijke vectoren kunnen passeren (bezoekers, beheerders, watervogels,
grazers, etc), bijvoorbeeld door deze gebieden uit te rasteren of af te sluiten. Indien er
een verbinding bestaat met andere wateren dan kan een fijnmazige filter worden
geplaatst (vbbv. strobalen) die verspreiding via het water tegengaat.



Bestrijding
Een goede bestrijdingsmethode voor de soort ontbreekt momenteel. Eens de soort
meer gevestigd is, is ze nog moeilijk te verwijderen. Het is daarom essentieel
onmiddellijk in te grijpen van zodra een nieuwe groeiplaats wordt vastgesteld.
Een snelle (maar voorzichtigegrondige) ingreep bij kleine nieuwe haarden ervoor kan
zorgen dat grote problemen in de toekomst worden vermeden. Indien deze soort
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Opmerking [INBO1]: Op dit ogenblik
is er geen afdoende methode om
watercrassula te bestrijden. Testen in het
buitenland hebben nog geen bevredigend
resultaat opgeleverd. Resultaten zullen op
www.rinse-europe.eu/ gepubliceerd
worden. De hieronder vernoemde
methodes zijn achterhaald . De tekst wordt
beter geschrapt.

aanwezig is in een goed ontwikkelde oevervegetatie kan men best grote
beheeringrepen uitstellen (maaien oevervegetatie) tot na de effectieve verwijdering
2
van de watercrassula. Nieuwe besmettingen van watercrassula (<1m ) op
drooggevallen plaatsen kan men het best volledig uitgraven (tot 20 cm diep). Het
uitgegraven materiaal kan in een diepe kuil worden begraven of worden afgevoerd in
een gesloten plastic zak. De locaties waar bestrijding is gebeurd worden het best
gemarkeerd zodat deze eenvoudig kunnen worden opgevolgd.
Watercrassula vormt geen langlevende overlevingsorganen in de bodem ten minste in
Vlaanderen kiemkrachtige zaden maar het is momenteel onduidelijk of de soort een
persistente zaadbank heeft. Door de planten te laten afsterven zullen enkel inheemse
soorten vanuit de zaadbank kunnen terugkomen. Er zijn diverse technieken om te
zorgen dat watercrassula geen licht krijgt en uiteindelijk afsterft: Beschaduwing
beschaduwing met dikke zwarte plastic gedurende ten minste 6 maanden blijkt een vrij
effectieve doch in de praktisch praktijk niet altijd haalbare methode voor het bestrijden
van deze soort. Deze techniek is enkel haalbaar boven water en een eventuele
tijdelijke drooglegging kan hiervoor nodig zijn. In een kleine geïsoleerde poel kan men
ervoor opteren deze volledig te dichten waarbij de planten op de oever eerst worden
afgegraven. De poel kan daarna gevuld worden met dit afgegraven materiaal waarna
ze afgedekt wordt met onbesmet substraat. Een nieuwe poel dient vervolgens te
worden gegraven in de buurt. In het water is bestrijding zeer moeilijk, momenteel
wordt geëxperimenteerd met het gebruik van het toevoegen van donkere kleurstoffen
in het water.
Ongeacht de toegepaste methode is het niet uitgesloten dat kleine fragmenten
achterblijven en opnieuw uitgroeien, een zorgvuldige nazorg is steeds noodzakelijk.
Beheersing
Bij grote populaties is beheersing vaak de enige optie. dDit zal soms
betekendbetekenen dat plaatselijk de natuurdoelen niet gehaald kunnen worden. Men
kan ervoor opteren de locatie verder te laten verlanden en om te zetten naar
wilgenstruweel. Daarnaast dient men vooral maatregelen te nemen die voorkomen dat
de soort zich verder kan verspreiden (zie hoger).

Beschrijving












Watercrassula is een doorlevende oever- en waterplant met lange en breekbare, witroodachtige stengels en tegenoverstaande min of meer dikke blaadjes van ongeveer 1
cm lang. De ondergedoken bladeren verschillen van de bladeren die zich boven het
water bevinden. De bloemetjes wit tot bleek roze, viertallig en staan apart op lange
bloemsteeltjes in de bladoksels. De kleine doosvrucht wordt omgeven door de vier
kelkblaadjes die rood verkleuren. Zaden worden gevormd in ons klimaat maar zijn
waarschijnlijk niet kiemkrachtig.
Minstens een deel van de gevormde zaden is kiemkrachtig, of de soort ook een
persistente zaadbank heeft is niet bekend.
De kans op verwarring met inheemse soorten is gering. In zilte omgeving is verwarring
echter mogelijk met melkkruid (Glaux maritima), deze laatste soort heeft bredere
blaadjes en vijftallige bloemetjes.Verder is de soort te verwarren met
sterrenkroossoorten, vetmuur, glaskroos.
Hoogte: 5 cm - 30 cm.
Levensvorm: Hydrohemicryptofythydrohemicryptofyt.
Geslachtsverdeling: Tweeslachtigtweeslachtig.
Geurend: Neenneen.
Jarigheid: meerjarig.
Vrucht: Doosvruchtdoosvrucht, Onopvallendonopvallend
Verbreidingswijze: dieren (uitwendig), laarzen en materieelgereedschap, water.
Indigeniteit: neofyt.
Herkomst: Australiëe en Nieuw-Zeeland.
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Opmerking [ref2]: Wanneer wel?
Opmerking [ref3]: Hoezo?
Opmerking [ref4]: Zin klopt niet.

Opmerking [ref5]: Logica van deze zin
is mij vreemd.

Status/bescherming






Rode lijst: Criteria niet van toepassing
Zeldzaamheid KFK-klasse: 18-59 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot




Invasieve exoot: Ja
Ecologische impact: Afname biodiversiteit
Economische impact: Verhindering waterafvoer
 Motivatie voor bestrijding: Watercrassula watercrassula is ingevoerd geweest
als vijver- of aquariumplant en is van daaruit in het wild terechtgekomen. Recent
vormt dDe soort eenneemt sterk toenemend probleem, vooral in natuurgebieden.
Deze invasieve exoot kan in ondiepe wateren en oevers dichte vegetaties vormen
en daarbij de oorspronkelijke vegetatie verdringende biodiversiteit zeer nadelig
beïnvloeden. Het kan vooral zeer dominant worden op oevers en in het water van
zwak gebufferde wateren zoals poelen, vennen en waterhoudende laagtes in
zandgebieden (waaronder verschillende zeldzame, sterk bedreigde habitat types).
Vooral in tijdelijk droogvallende wateren. De soort kan vaak voor lange tijd latent
aanwezig zijn in goed ontwikkelde vegetaties. Na verstoring (maaiwerken van de
water/oeverplanten vegetatie, afgraven van toplaag voor natuurontwikkeling,
plaggen) kan de soort verschijnen en zich plots explosief uitbreiden vermeerderen
zowel in de waterkolom als op de oever. Bestrijding van grote infecties populaties
is zeer moeilijk zonder ernstige beschadiging van de habitats. Meer informatie
over de motivatie voor bestrijding is te vinden in de Belgische risicoanalyse voor
de soort op http://ias.biodiversity.be/species/risk
 Aandachtspunten: Een goed bestrijdingsmethode ontbreekt voorlopig. Vermijd
ruw onzorgvuldig mechanisch beheer. De plant kan gemakkelijk opbreken in
kleine fragmenten waardoor de situatie na het beheer vaak ernstiger wordt. Kleine
fragmentjes met slecht 1 enkel internodium kunnen zich opnieuw gemakkelijk
uitgroeien tot een nieuwe plant. Ze worden gemakkelijk verspreiden via laarzen,
gereedschap, waterstroming en grote watervogels en kunnen vervolgens volledig
regenereren. Extra aandacht is dus noodzakelijk voor preventie van verdere
verspreiding van deze soort. In de herfst vormt de plant korte takjes met dichte
internodia (turionsturionen) die gemakkelijk losbreken en blijven drijven op het
water.
Chemische bestrijding is in Vlaanderen grotendeels verboden in de buurt van
water. Meer informatie over de mogelijkheden voor chemische bestrijding en de
wetgeving hierrond is te vinden op
http://ecopedia.be/pesticiden_bestrijdingsmethode
Voor meer informatie wordt verwezen naar het praktijkadvies van het Nederlands
bosschap: http://bosschap.nl/cmsAdmin/uploads/praktijkadvies-watercrassula_2511-2013.pdf

Encyclopedie


Zaadbank

Publicaties


Praktijkadvies Wwatercrassula
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Opmerking [INBO6]: Zie algemene
opmerking.

Samenvatting: Wwatercrassula (Crassula helmsii) komt oorspronkelijk uit Australië
en Nieuw-Zeeland en is via de waterplantenhandel naar andere continenten gekomen
en komt nu voor in een groot deel van Europa. De soort verspreid zich in ons klimaat
niet via zaad maar via kleine plantfragmenten. Het kan zich dankzij fragmentatie en
snelle groei makkelijk verspreiden en tot dominantie komen. Dit artikel is een van de
meest recente en volledige over deze problematische plant. Vooral het deel over
bestrijding en preventie is uitgebreid. Let vbbijvoorbeeld op het vermijden van
besmetting door met gecontamineerde graafmachines aan de slag te gaan bij het
onderhouden van poelen, bestrijd zo snel mogelijk, wees zo rigoureus mogelijk. Er
wordt ook een techniek beschreven waarbij de planten worden afgedekt met folie. Of
dit gestoeld is op praktijkervaring is niet duidelijk. Tenslotte wordt aangeraden bij
kleinere poelen de boel dicht te gooien en een nieuwe te graven. Om maar te zeggen
dat er met dit plantje niet te spotten valt!
Henk Siebel, Johan van Valkenburg, Bosschap, bedrijfschap voor Bos en Natuur, 4pDownload
(1.71MB)



Watercrassula
Samenvatting: Wwatercrassula wordt bij de 100 ergste Europese invasieve exoten
gerekend. Omwille van het hoge risico voor de Belgische biodiversiteit wordt de soort
ook bij ons als problematisch geïdentificeerd. In deze fiche van ANB wordt een
overzicht gegeven van het besmettingsrisico (via tuincentra) en een oproep aan
particulieren om deze plant niet aan te kopen en te verwijderen uit de tuin. De fiche
staat ook op www.natuurenbos.be/exoten



Bestrijding van Wwatercrassula, een lastige invasieve exoot
Samenvatting: Wwatercrassula is een relatief nieuwe invasieve waterexoot. Op dit
moment wordt hij door veel beheerders nog onderschat. De soort is echter bijzonder
lastig te verwijderen. Na plaggen groeit hij terug uit kleine wortelfragmenten die
achtergebleven zijn en in plaghopen overleeft hij nog lang. Indien niets wordt gedaan
vormen ze uitgebreide en dichte matten waar inheemse flora niet meer voorkomt. In
dit artikel worden enkele beheerervaringen opgesomd in Vlaanderen, maar veel moed
geven doet het niet. In elk geval is een rigoureuze aanpak en een intensieve nazorg
cruciaal. En nog beter is zo snel mogelijk ingrijpen!
Tim Adriaens, Lon Lommaert, Jo Packet, Luc Denys, Natuurpunt, 3p

Bijkomende referentie:
L. Denys, J. Packet, W. Jambon, K. Scheers , 2014, Dispersal of the non-native invasive species
Crassula helmsii (Crassulaceae) may involve seeds and endozoochorous transport by birds, in: New
Journal of Botany 2014 Vol. 4 No. 2

50

Reuzenberenklauw (Apiaceae)
Heracleum mantegazzianum




Bestrijden van reuzenberenklauw
Bestrijden van middelgrote haarden Reuzenberenklauw (< 1000 planten)
Bestrijden van grote haarden Reuzenberenklauw (> 1000 planten)

Beschrijving: Grote 2- tot 5-jarige plant met rechtopstaande tot 10 cm dikke, rood gevlekte stengels.
De tot meer dan 1m grote bladeren zijn dubbel veerdelig met brede getande en gelobde slippen. De
kleine witte bloemen staan in tot meer dan een halve meter grote schermen bij elkaar. De soort is te
verwarren met Gewone berenklauw. Deze inheemse plant is kleiner, met kleinere bloemschermen,
een ongevlekte stengel en enkelvoudige handlobbige tot geveerde bladeren. Het sap van de plant kan
bij aanraking met de huid irritaties en brandwonden veroorzaken.
Habitat: De Reuzenberenklauw komt voornamelijk voor op zonnige tot licht beschaduwde
standplaatsen op vochtige, voedselrijke grond.
De soort wordt eveneens aangetroffen op terreinen die sterk door de mens beïnvloed zijn, zoals
parken, plantsoenen, ruigten, rivieroevers, tuinen, wegbermen en dijken.
Beheer: Snel ingrijpen is bij deze soort de boodschap. Kleine populaties zijn met beperkte
inspanningen op relatief korte termijn te bestrijden. Manueel verwijderen van bovengrondse en
ondergrondse delen, maaien voor de zaadzetting of begrazing zijn de meest aangewezen technieken.

Waardplant voor
Met opmaak: Lettertype: (Standaard)
Arial



Koninginnenpage (Papilio machaon)
Beheer


Snel ingrijpen is bij deze soort de boodschap. Kleine populaties zijn met beperkte
inspanningen op relatief korte termijn te bestrijden. Gezien deze soort massaal zaden
produceert is het niet mogelijk om de soort via eenmalig beheer onder controle te
houden. Het is dan ook zaak de bestrijding vol te houden tot de soort volledig verdwenen
is. Tracht het hele besmette gebied in kaart te brengen en begin (ingeval van een
waterloopomgeving) bovenstrooms.
Om verdere verspreiding van de planten te voorkomen kunnen best de individuen die
gaan bloeien prioritair worden verwijderd. Reuzenberenklauw doet er meerdere jaren
over om in bloei te komen (meestal 3e jaar), het is dus van belang om te herkennen
welke individuen gaan bloeien: ' Bloeiers' zijn forser en meestal ook al vroeg in het jaar
zichtbaar. Het 'opgaan' van de centrale stam voor de bloemknop wordt snel duidelijk!
Deze planten hebben vertakte wortels. Bij relatief kleine groeiplaatsen kunnen de
planten met een boomspade worden uitgestoken. Dit gebeurt best tot op een diepte van
minimum 30 cm, om hergroei te vermijden. Het best kan men echter de wortels zo
volledig mogelijk verwijderen. Indien er tijd is (afhankelijk vd van de. besmettingsgraad),
is het efficiënt om ook de tweedejaarse planten uit te steken. Deze hebben nog een
smalle penwortel die gemakkelijker is de verwijderen. Het is efficiënt om 'vroeg' te
starten met bestrijden (eind april (seizoensafhankelijk) of mei) omdat de andere planten
nog niet in volle groei zijn en dus het terrein gemakkelijk is de betreden. De eerste
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Opmerking [VLW1]: Mogelijk
gebruiken volwassen vlinders
reuzenberenklauw wel ooit eens om te
fourageren maar dat kan van zeer veel
planten gezegd worden, Niet relevant en
weglaten dus.

bladrozetten zijn goed zichtbaar en die van de gewone berenklauw nog niet. Twee
weken later een tweede bestrijdingsronde voorzien. Na het uitspitten de wortelkluit
ontdoen van aarde - eventueel een paar keer hakken in de stengel. Zeker niet meer in
contact met (vochtige) bodem. Neerleggen op bramen/takken of over lage boomtakken
'draperen' kan ook. Noodbloei vanuit de sappen in de wortel of een minimum aan
aardecontact is zeker mogelijk.
Er kan ook gemaaid worden, maar er moet dan op gelet worden dat de planten geen
noodbloei ontwikkelen (opvolging!). Het maaien dient minimaal 2-3 keer per jaar te
gebeuren vanaf begin mei, om te voorkomen dat de plant zaad gaat zetten. Eventueel
kan het maaien gecombineerd worden met het inzaaien van competitieve soorten
(grassen), om het kiemen van de plant te bemoeilijken.
Bij grote groeiplaatsen bestaat er naast maaien nog de optie van begrazing. Begrazing
met schapen is een zeer efficiënte methode om Reuzenberenklauw te bestrijden, maar
moet vroeg genoeg starten (april). Ook ploegen tot min. 25 cm diep kan in agrarisch
gebied. Er wordt momenteel eveneens geëxperimenteerd met biologische bestrijding
(aanbrengen van de schimmel Sclerotina sclerotiorum) en dit met wisselende resultaten
bij inzet van het middel vroeg in het groeiseizoen. Ook langdurige inundatie kan locaal
lokaal ingezet worden om het aantal kiemkrachtige zaden sterk te reduceren, waardoor
de bestrijding van de overgebleven planten minder intensief wordt.
Chemische bestrijding met herbiciden kan, indien noodzakelijk, aangewend worden. De
bladbehandeling vindt dan het best plaats vroeg in het groeiseizoen, wanneer de planten
tussen de 20 en de 50 cm groot zijn. Opgelet chemische bestrijding is vanaf 1 januari
2015 verboden. Een afwijking voor de bestrijding van invasieve exoten kan worden
aangevraagd. Daar er zeer goede alternatieven bestaan wordt chemische bestrijding van
reuzenberenklauw echter afgeraden.
Nazorg
Ongeacht de toegepaste bestrijdingsmethoden is het van belang deze gedurende
minstens 7 jaar worden volgehouden, dit is de maximale duur van levensvatbaarheid van
de zaden. Het jaar na het eerste beheer komen nog veel planten uit (zaadbank), laat je
niet ontmoedigen. Werk zorgvuldig!


Zaadbank: Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn minst 5 jaar,
en vaak langer)

Beschrijving


Grote 2- tot 5-jarige plant, met rechtopstaande tot 10cm dikke roodgevlekte stengels. De
stengels zijn gegroefd en hebben stijve stengelharen die zich op rode knobbeltjes
bevinden. De tot meer dan 1m grote bladeren zijn dubbel veerdelig met brede, diep
ingesneden, getande en gelobde slippen. De witte bloemen staan in, tot meer dan een
halve meter grote, 50- tot 150-stralige, schermen bij elkaar. De tweeslachtige, witte
bloemen zijn tot 2cm groot. De zaden zijn onopvallend, breed gevleugeld en worden
over korte afstand door de wind verspreid. Ze kunnen hun kiemkracht tot 7 jaar bewaren.
Tijdens het eerste levensjaar wordt enkel het blad en een forse penwortel aangemaakt.
Vanaf het tweede groeiseizoen kan de soort tot bloei komen, al gebeurt dit meestal pas
na 3 tot 5 jaar. De bloeiperiode start veelal eind juni, begin juli.
De plant kan verward worden met Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium). Deze
inheemse, niet invasieve plant is echter kleiner (tot 1,5m hoog). De stengel van deze
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plant is kantig gegroefd, ongevlekt en tot 2 cm dik. De onderste bladeren zijn
enkelvoudig en ondiep handlobbig. De hogere bladeren zijn zijn enkel geveerd. De
bloemschermen zijn beduidend kleiner (tot 20 cm breed) en hebben tot 45 stralen. Ook
gebeurt regelmatig verwarring met andere veel voorkomende schermbloemigen met
witte bloemen. Dit leidt soms tot selectief wegmaaien van gewone berenklauw
(Heracleum sphondylium), zevenblad (Aegopodium podagraria), fluitenkruid (Anthryscus
sylvestris), engelwortel (Angelica archangelica) en dergelijke door de bermbeheerder.
Daarnaast kunnen ook de bladeren van moesdistel (Cirsium oleraceum) kunnen worden
verward worden met deze van reuzenberenklauw.


Hoogte: 200 cm - 300 cm



Levensvorm: Hemicryptofyt



Geslachtsverdeling: Tweeslachtig



Geurend: Neen



Jarigheid: meerjarig



Areaal: Vrij algemeen ingeburgerd, maar zeldzaam in de Kempen.



Vrucht: Splitvrucht, Onopvallend



Verbreidingswijze: (regen)water, wind



Indigeniteit: neofyt



Herkomst: Zuid-West-AzieAzië

Status/bescherming


Rode lijst: Criteria niet van toepassing



Zeldzaamheid KFK-klasse: 582-993 354-729 kwartierhokken



Habitatrichtlijn 2: Neen



Habitatrichtlijn 4: Neen



Beschermd: Neen

Exoot


Invasieve exoot: Ja



Status ISEIA: Black list



Ecologische impact: Afname biodiversiteit



Impact op de volksgezondheid : Brandwonden, giftig (huidirritatie)



Motivatie voor bestrijding: Door de enorme groeihoogte en bladoppervlakte van
reuzenberenklauw slaagt deze erin om de meeste inheemse kruidachtige plantensoorten
te overgroeien. De soort kan dichte populaties vormen die tot 80% van het beschikbare
zonlicht wegvangen en de meeste lichtminnende soorten wegconcurreren. In struweel
en bos verdwijnt reuzenberenklauw echter geleidelijk aan. Naast ecologische problemen
vertegenwoordigt de soort ook een belangrijk gevaar voor volksgezondheid doordat het
sap in combinatie met zonlicht brandwonden veroorzaakt op de huid.



Aandachtspunten: Reuzenberenklauw is zeer giftig. De stengelharen kunnen bij
aanraking gemakkelijk wondjes in de huid veroorzaken, het sap van de plant
veroorzaakt, in combinatie met zonlicht, brandwonden op de huid (jeuk, forse blaren tot
zelfs bloedvergiftigingen). Bij het maaien en uitsteken van reuzenberenklauw moeten de
nodige voorzorgen genomen worden zodat arbeiders niet in contact komen met
plantensap. Het dragen van aangepaste beschermkledij is dus steeds aangewezen bij
bestrijding van deze soort!
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Opmerking [INBO2]: Zie algemene
opmerking.

Relaties


Waardplant voor: Koninginnenpage (Papilio machaon)

Literatuur: Nielsen C. , Ravn H.P., Nentiwg W. & Wade M. (eds.) 2005. Reuzenberenklauw: een
praktische handleiding. Richtlijnen voor bestrijding en controle van een invasieve plant. Forest &
Landscape Denmark, Hørsholm, 44 pp. Vertaalt en aangepast voor België door Hoste I. & Clarysse K.
Nationale Plantentuin van België, Meise.
http://www.plantentuinmeise.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsheracleumnl.php
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Grijze bastesdoorn & vederesdoorn

Opmerking [VLW3]: Deze Nederlandse
naam is mij onbekend.

Esdoorngroep
Beschrijving: Esdoorns zijn bladverliezende loofbomen en zijn gemakkelijk te herkennen aan het
tegenoverstaande enkelvoudige handnervige tot veernervig samengestelde blad. De bladeren zijn
lang gesteeld en staan asymmetrisch op de bladvoet. De vruchtjes bestaan uit gevleugelde nootjes
die per twee op een steeltje staan maar afzonderlijk afvallen.
Acer negundo (vederesdoorn) is een lage tot middelgrote, vaak meerstammige boom met
koepelvormige kroon die goed herkenbaar is aan het veernervig samengestelde blad met 3-5
deelblaadjes en de blauwgroen berijpte jonge twijgen. De vruchtjes zitten in losse hangende trossen
en blijven zeer lang aan de boom.
Acer rufinerve (grijze bastesdoorn) is een vrij kleine boom of meerstammige struik en is herkenbaar
aan de drie- tot vijflobbige bladeren die aan de onderzijde in de nerfoksels rossig behaard zijn. De
schors heeft een karakteristieke tekening van witte lengtestrepen.
Habitat: Acer negundo: zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op licht zure, vochtige, voedselrijke
grond - (rivierbegeleidende) bossen, zeeduinen, waterkanten (op kribben langs rivieren) en langs
moerassen
Acer rufinerve: warme zonnige plaatsen en lichte (eiken) bossen op een droge tot vochtige licht-zure
zanderige grond.
Beide soorten worden eveneens regelmatig teruggevonden in stedelijke milieus.
Beide zijn pionierssoorten die geen schaduw verdragen.
Beheer: Kappen met nabehandeling van de stobben vormt de meest effectieve methode. Indien de
stamdiameter van een zaaddragende boom meer dan 20 cm bedraagt, is chemisch behandeling
meestal niet nodig. Kleinere bomen kunnen worden uitgetrokken. Nacontrole op hergroei of kieming
vanuit de zaadbank is steeds noodzakelijk.

Beheer


- Zaaddragende bomen: kappen. Gewoon kappen voor bomen met diameter > 20 cm en
kappen met chemische behandeling van de stobbe met Glyfosaat voor exemplaren met
diameter kleiner of gelijk aan 20 cm. Het is aanbevolen om dit onmiddellijk na het
kappen uit te voeren in een periode met neerwaartse sapstroom (einde van de zomer –
begin van de herfst).
- Jonge exemplaren: te beheren vooraleer ze zaden voortbrengen. De leeftijd voor de
geslachtsrijpheid werd geraamd op een tiental jaren.
- Exemplaren met diameter < 4 cm: De soorten hebben een oppervlakkig wortelsysteem
dat weinig in de grond verankerd zit, waardoor het gemakkelijk is om jonge bomen
manueel uit te trekken. Doorlopen van het volledige overwoekerde gebied en uittrekken
van alle exemplaren. Gezien de zaden zich meestal niet verder verspreiden dan 50 tot
250 m, kan mechanische uitroeiing van zaailingen en jonge individuen ook beperkt
worden tot deze afstand van de volwassen exemplaren.
- Exemplaren met diameter > 4 cm: uittrekken of kappen. Handmatig uittrekken is
moeilijker voor dergelijke exemplaren, eventueel kan dit mechanisch gebeuren. Indien
niet mogelijk: snoeien tot op 1 m hoogte en instrijken van de stam.
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Opmerking [VLW4]: Wetenschappelijk
e en Nederlandse namen worden hier door
elkaar gebruikt, beter consequent zijn in de
teksten.

Eerst moeten de zaaddragende bomen gekapt worden. De stobbe van de volwassen
bomen krijgen na de kap geen nieuwe scheuten. Sommige jonge zaaddragende bomen
(ongeveer 40%) krijgen nieuwe scheuten op de stam terwijl dat bij andere niet het geval
is. Om het risico op hergroei te beperken, wordt aanbevolen om de jonge zaaddragende
bomen na de kap chemisch te behandelen.
De jonge exemplaren zijn groeikrachtig en doorstaan goed afhakken. Als struikgewas,
krijgen de afgehakte takken heel veel nieuwe scheuten.
Beschaduwen, maaien met klepelmaaier, introductie van concurrerende soorten en
introductie van 'natuurlijke' vijanden blijken meestal weinig effectief.
Nacontrole op hergroei is steeds noodzakelijk, minstens in het groeiseizoen volgend op
de bestrijding. Hergroei kan bestreden worden via balbehandeling met Glyfosaat.
Massale kieming vanuit de zaadbank is mogelijk na kap van de ouderbomen.
De beheerresten van beide soorten worden het best verhakseld en afgevoerd.


Zaadbank: Behoudt WAARSCHIJNLIJK zijn kiemkracht op lange termijn (zaden
overleven op zijn minst 5 jaar, en vaak langer)

Beschrijving


Esdoorns zijn bladverliezende loofbomen en zijn gemakkelijk te herkennen aan het
tegenoverstaande enkelvoudige handnervige tot veernervig samengestelde blad. De
bladeren zijn lang gesteeld en staan asymmetrisch op de bladvoet. De vruchtjes bestaan
uit gevleugelde nootjes die per twee op een steeltje staan maar afzonderlijk afvallen.
Acer negundo is een lage tot middelgrote, vaak meerstammige boom met koepelvormige
kroon die goed herkenbaar is aan het veernervig samengestelde blad met 3-5
deelblaadjes en de blauwgroen berijpte jonge twijgen. De vruchtjes zitten in losse
hangende trossen en blijven zeer lang aan de boom.
Acer rufinerve is een vrij kleine boom of meerstammige struik en is herkenbaar aan de
drie- tot vijflobbige bladeren die aan de onderzijde in de nerfoksels rossig behaard zijn.
De schors heeft een karakteristieke tekening van witte lengtestrepen.
Beide soorten kunnen ook in de winter gemakkelijk worden herkend aan hun schors en
jonge twijgen waardoor verwarring met inheemse soorten eerder gering is.



Hoogte: 12 cm - 2000 cm



Levensvorm: Phanerofyt



Geslachtsverdeling: Eenslachtig, eenhuizig



Geurend: Ja



Jarigheid: meerjarig



Vrucht: Noot, Rood, roze



Staat in zaad: vanaf oktober tot november



Verbreidingswijze: regen, regenwater, wind



Indigeniteit: neofyt



Herkomst: Japan, Noord-Amerika
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Status/bescherming


Zeldzaamheid KFK-klasse: 64-152 0 kwartierhokken voor vederesdoorn en 1-16
Opmerking [INBO5]: Zie algemene
opmerking.

kwartierhokken voor Acer rufinerve


Habitatrichtlijn 2: Neen



Habitatrichtlijn 4: Neen



Beschermd: Neen

Exoot


Invasieve exoot: Ja



Status ISEIA: Watch list



Ecologische impact: Afname biodiversiteit



Motivatie voor bestrijding: Acer negundo is een overstromingstolerante soort die een
probleem op plaatsen die regelmatig overstromen, de zaden kunnen zich gemakkelijk
verspreiden via de wind of het water. Elders wordt de lichtminnende soort gemakkelijk
weggeconcurreerd door de hoger opgroeiende inheemse soorten. Verderesdoorn heeft
eveneens een permanente vegetatieve hergroei wat kan leidt tot dominantie in
rivierbossen zoals in Oost Europa momenteel al gebeurt. Dit doet de soort doordat de
takken naar beneden hangen, de grond raken en op dat punt nieuwe wortels maken
waardoor nieuwe secondaire scheuten gevormd worden. Doordat ze zeldzaam zijn,
vormen rivier begeleidende bossen een zeer kwetsbaar habitat. Hoewel d soort reeds
zeer lang in ons land wordt aangeplant blijven waarnemingen momenteel beperkt tot
geïsoleerde exemplaren. In het kader van de klimaatsveranderingen kunnen in de
toekomst grotere problemen worden verwacht. In en nabij gevoelige habitats
(rivierbegeleidende bossen) wordt aangeraden de soort preventief te verwijderen (early
warning).
Momenteel is er nog zeer weinig informatie beschikbaar over de invasiviteit van Acer
rufinerve. De soort wordt recent gemeld als in enkele Waalse bossen waar ze dichte
bestanden vormt die inheemse soorten verdringen. Hij heeft produceert zeer veel zaden
en groeit zeer snel waardoor hij het potentieel heeft sterk invasief te kunnen worden in
lichtzure, lichtrijke bossen (eikenbos). Early warning is daarom van kracht voor deze
soort. Preventieve bestrijding wordt aangeraden in of nabij gevoelige habitats.



Aandachtspunten: - Beide soorten zijn populaire soorten in tuinen of openbaar groen.
-Beide soorten hebben een grote capaciteit tot vegetatieve vermeerdering. Zo ontstaan
bijvoorbeeld gemakkelijk bijwortels op liggende takken waaruit dan verticale scheuten
groeien waaruit na enkele jaren jonge bomen ontstaan die zaden kunnen voortbrengen
die zich door de wind via de gevleugelde vruchten verspreiden. Daarom is het van
belang om toezicht te houden in de beheerde gebieden. Stekken van deze soort gaan
ook snel wortelen: nieuwe scheuten ontstaan uit stengelfragmenten. Hun
overlevingskans is groot, zelfs al zijn ze sterk beschadigd.
- In de zaden van Vederesdoorn bevindt zich een aminozuur dat bij paarden atypische
myopathie kan veroorzaken. Het stuifmeel van deze soort kan eveneens allergie
opwekken, daar deze gebruik maakt van insectenbestuiving is de kans op problemen
voor hooikoortspatienten evenwel zeer beperkt.
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Aardpeer en stijve zonnebloem
zonnebloemgroep
Beschrijving: Overblijvende, hoge, kruidachtige planten met al dan niet sterk gezwollen
wortelstokken. De rechtopstaande stengels en behaard en dragen verspreid staande eironde tot
langwerpige bladeren, waarvan de bovenste bladeren meestal kleiner zijn dan de onderste. De 4 tot
10 cm grote bloemhoofdjes zijn licht tot donkergeel geel van kleur. Verwarring met inheemse soorten
zo goed als uitgesloten.
Habitat: Ruigten, overhoeken, ruderale plaatsen, langs spoorwegen (spoorbermen en
spoorwegterreinen), in bermen en industrieterreinen.
Droge tot natte voedselrijke grond, veelal op verstoorde of omgewerkte bodems.
Aardpeer verkiest iets nattere omstandigheden dan stijve zonnebloem en komt ook zeer regelmatig
voor langs waterkanten op plaatsen die verstoord worden door (tijdelijke) overstroming.
Beheer: Verwijderen van alle bovengrondse en ondergrondse delen, uitputten door veelvuldig maaien
tijdens het groeiseizoen (zomer), bladbesproeiing met glyfosaat tijdens groeiseizoen (zomer).

Beheer


De meest efficiënte wijze om soorten uit deze soortengroep te bestrijden is het
verwijderen van zowel de bovengrondse als de ondergrondse delen van de planten.
Voor volwassen planten is het meestal noodzakelijk deze uit te graven. Aardpeer heeft
zeer grote knollen zodat deze gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Het
verwijderen van de ondergrondse delen is van belang aangezien de planten
overwinterende wortelstokken hebben en zich via uitlopers verder verspreiden.
Een andere mogelijkheid bestaat erin de ondergrondse plantendelen uit te putten door
de bovengrondse delen frequent te maaien tijdens het groeiseizoen (zomer). Dit dient
gedurende meerdere jaren volgehouden te worden om de plant volledig uit te putten. De
dikke knollen van Aardpeer zijn immers in staat om 2 meerdere jaaren te overleven.
Indien er gekozen wordt voor chemische bestrijding wordt er best gekozen voor een
selectief herbicide zoals Glyfosaat. Bij chemische bestrijding worden de bladeren van de
planten besproeid tijdens het groeiseizoen (zomer). Opgelet het gebruik van chemische
bestrijding in oevervegetaties (aardpeer) is verboden.
Bij alle bestrijdingsmethodes is een opvolging en eventuele herhaling van de
behandeling aangewezen.
Er dient aandacht besteed te worden bij de behandeling van het afgevoerde materiaal
aangezien worteldeeltjes in staat zijn terug uit te groeien tot nieuwe planten.

Beschrijving


Overblijvende, hoge, kruidachtige planten met een goed ontwikkelde wortelstok. De
rechtopstaande stengels en behaard en dragen verspreid staande eironde tot
langwerpige bladeren, waarvan de bovenste bladeren meestal kleiner zijn dan de
onderste. Elk blad draagt drie grote nerven die naar de top lopen. De 4 tot 10 cm grote
bloemhoofdjes zijn licht tot donkergeel van kleur.
De twee soorten kunnen gemakkelijk worden herkend aan de hand van de bladvorm.
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Helianthus tuberosus (aardpeer) heeft breed lancetvormige tot driehoekig-eironde
bladeren en dikke knollen terwijl Helianthus (x) laetiflorus (Stijve zonnebloem)
langwerpige tot smal lancetvormige bladeren draagt, deze heeft geen opgezwollen
wortelstokken.
Verwarring met inheemse soorten zo goed als uitgesloten.


Hoogte: 100 cm - 250 cm



Levensvorm: Geofyt, Hemicryptofyt



Geslachtsverdeling: Polygaam



Geurend: Neen



Jarigheid: meerjarig



Areaal: zeldzaam, maar verspreid voorkomend in heel Vlaanderen, met zwaartepunt in
de Maasvallei (Aardpeer)



Vrucht: Eenzadige dopvrucht of noot, Onopvallend



Verbreidingswijze: met grond



Indigeniteit: neofyt



Herkomst: Midden-Amerika, Noord-Amerika

Status/bescherming


Zeldzaamheid KFK-klasse: 153-297 kwartierhokken (aardpeer)



Zeldzaamheid KFK-klasse: 64-152 kwartierhokken (stijve zonnebloem)



Rode lijst: Criteria niet van toepassing



Habitatrichtlijn 2: Neen



Habitatrichtlijn 4: Neen



Beschermd: Neen

Opmerking [INBO6]: Zie algemene
opmerking.
Met opmaak: Lettertype: Niet Vet,
Tekstkleur: Auto

Exoot


Invasieve exoot: Ja



Status ISEIA: Black list



Ecologische impact: Afname biodiversiteit



Economische impact: Verminderen landbouwopbrengst



Motivatie voor bestrijding: Aardpeer is in Europa sterk aan het expanderenuitbreiden,
voornamelijk in oeverzones die regelmatig overstroomd worden waar deze dichte
bestanden kan vormen. Deze concurreren de inheemse vegetatie volledig weg en
voorkomen de vestiging van houtige soorten. In de winter bevordert dit bijgevolg de
erosie van de oevers. De uitgespoelde knollen worden vervolgens gemakkelijk verder
verspreid via het water of door knaagdieren. Naast het woekerende karakter produceert
aardpeer eveneens allelopatische stoffen die overige vegetatie sterk onderdrukken.
Regelmatig wordt komt de soort voor in akkers van maïs of suikerbiet (voornamelijk op
zandgrond) wat kan leiden tot vermindering van de opbrengst.
Stijve zonnebloem veroorzaakt momenteel maar in beperkte mate problemen, vooral
omdat deze bijna uitsluitend voorkomt in ruderale habitats zoals spoorwegbermen.
De soorten verwilderen regelmatig uit tuinen. Ze komen veelal in de natuur terecht via
tuinafval. Eens gevestigd kunnen ze lange tijd stand houden door de vorming van
ondergrondse wortelstokken. Momenteel treedt er in Vlaanderen voor beide soorten nog
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Opmerking [VLW7]: Is dit zo ? In
tegenspraak met de volgende paragraaf.

geen zaadvorming op, in het kader van de klimaatverandering kan dit in de toekomst
echter wijzigen.


Aandachtspunten: Beide soorten vormen populaire tuinplanten omwille van hun mooie
en late bloei. De knollen van aardpeer zijn eetbaar en hebben een hoge voedingswaarde
en de plant wordt soms ook aangeplant als voedselbron voor wild (o.a. voor
everzwijnen).

Relaties


Soorten : Aardpeer (Helianthus tuberosus), Stijve zonnebloem (Helianthus laetiflorus)
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Opmerking [VLW8]: Is dat zo ???

Bamboegroep
Bamboegroep
Beschrijving: De bamboegroep bevat hoog opgroeiende grassen met houtige, knopige stengels. De
groei gebeurt vanuit ondergrondse wortelstokken waardoor de stengels dichte bestanden vormen.
Beheer: De wortelstokken volledig opgraven vormt de meest effectieve bestrijdingsmethode, dit is
echter zeer arbeidsintensief en kan (bij sommige soorten) een grote bodembeschadiging tot gevolg
hebben. Bamboes kunnen enkel regenereren vanuit de wortelstokken, zorg ervoor dat alle fragmenten
worden verwijderd.

Beheer


Pseudosasa (pijlbamboe) en Miscanthus (prachtriet) hebben een vrij compact en ondiep
wortelgestel en nieuwe scheuten worden meestal gevormd dicht tegen de moederplant.
Daardoor kunnen de volledige planten vrij gemakkelijk worden uitgegraven. Hiervoor kan
men vooraf de stengels wegkappen en vervolgens de zode vanaf een halve meter
rondom de plant en minstens 30 cm diep uitgraven.

Opmerking [ref9]: In de praktijk is dit
niet zo eenvoudig.

Soorten uit de geslachten Phylostachys (hengelstok bamboe) en Pseudoarundinaria
(zuilenbamboe) staan erom bekend uitlopers te kunnen vormen tot op tientallen meters
van de moederplant. Om deze uit te graven dient men de ondergrondse wortelstokken te
volgen vanaf de moederplant tot aan de punt, wat zeer arbeidsintensief is en vaak een
grote bodembeschadiging tot gevolg heeft doch geeft de meest bevredigende resultaten
geeft.
Chemische bestrijding van bamboe soorten is mogelijk maar heeft slechts een wisselend
succes. Meestal dient de kluit bijkomend volledig opgegraven te worden om te
voorkomen dat de plant terugkomt. De stengels ontwikkelen slechts bladeren aan de top
waardoor gericht sproeien moeilijk is en vaak nadelige gevolgen heeft voor de naburige
begroeiing. Miscanthus vormt wel reeds groen blad op de jonge scheuten en kan in mei
of juni worden behandeld.
Wortelstokken dienen ontdaan te worden van alle grond en afgevoerd te worden. Gooi
deze nooit bij het reguliere groenafval of op de composthoop. Stengel en bladmateriaal.
Nazorg bestaat uit controle van hergroei en eventueel uitgraven van deze hergroei.
Indien hergroei een volledig seizoen uitblijft, kan aangenomen worden dat de plant
effectief is verwijderd.
Indien de planten niet kunnen verwijderd worden, kan men een sleuf graven rondom de
zode om deze in te perken. Deze sleuf dient minstens 1 meter breed te zijn en 50 cm
diep. Wortelstokken zullen uitgroeien tot in deze sleuf waar ze gemakkelijk verwijderd
kunnen worden bij een jaarlijkse controle.

Beschrijving


Bamboes zijn doorlevend en kunnen herkend worden aan de aanwezigheid van twee
types van bladeren. De stengelbladeren die bestaan uit en afvallende bladschede, de
loofbladeren hebben een zeer korte bladschede en een lange bladschijn, ze zijn
groenblijvend en staan aan het uiteinde van de stengels. Bloei gebeurt in intervallen van
tientallen tot honderden jaren en wordt bijgevolg slechts zelden waargenomen.
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Opmerking [ref10]: Dit is
arbeidsintensief.

Pseudosasa japonica is de meest gebruikte bamboesoort in de sierteelt. Deze kan
herkend worden aan de opvallende bleke bladscheden die zeer lang op de groene
stengels blijven staan en de dunne twijgen die telkens slechts 1 vertakking per knoop
vormen.
Verschillende Phyllostachys soorten (Hengelstok bamboes) worden eveneens toegepast
in de sierteelt. Deze soorten zijn gemakkelijk te herkennen aan de gegroefde stengels
die telkens drie vertakkingen dragen per knoop, waarvan 1 tak forser is dan de overige
twee. Bladscheden vallen doorgaans zeer snel af.
Ook zuilenbamboe wordt frequent toegepast, deze kan worden herkend aan de rolronde
stengels met meerdere vertakkingen per knoop, bladscheden met een parelmoer glans
aan de binnenzijde en een smalle kroon.
Hoewel het strickt genomen geen bamboe is, wordt ook prachtriet (Miscanthus soorten)
in dit vademecum tot de bamboegroep gerekend. Prachtriet heeft in tegenstelling tot
bamboes slechts 1 type blad. Alle bladeren dragen een bladschede en bladschijf. De
bovengrondse delen sterven in de winter af. De bloei bestaat uit een kenmerkende pluim
aan de top.


Hoogte: 150 cm - 1500 cm



Levensvorm: Hemicryptofyt



Geslachtsverdeling: Tweeslachtig



Geurend: Neen



Jarigheid: meerjarig



Vrucht: Graanvrucht, Geen vruchtvorming in Vlaanderen



Verbreidingswijze: groenafval



Indigeniteit: neofyt



Herkomst: AzieAzië

Status/bescherming


Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 17-63 kwartierhokken



Habitatrichtlijn 2: Neen



Habitatrichtlijn 4: Neen



Beschermd: Neen

Opmerking [VLW11]: Op basis van
gegevens van Pseudosasa japonica in
Florabank, vermoedelijk veel algemener
maar vaak niet genoteerd
Opmerking [INBO12]: Zie algemene
opmerking.

Exoot


Invasieve exoot: Ja



Ecologische impact: Afname biodiversiteit



Economische impact: Schade aan infrastructuur



Motivatie voor bestrijding: Bamboes vormen zeer dichte bestanden en daarnaast
wordt de bodem bedekt door een dik pakket zeer resistente, afvallende bladschedes.
Hierdoor wordt alle overige plantengroei weggeconcurreerd. Bamboes (vooral
pijlbamboe) en prachtriet zijn populair als sierplant. Regelmatig gebeurt het dat planten
via hun ondergrondse wortelstokken ontsnappen naar naburige percelen en daar
kunnen gaan woekeren. Daarnaast worden deze planten regelmatig ongewild verspreid
via (sluikstort van) groenafval uit tuinen.
Bamboe soorten uit de geslachten Phyllostachys en Semiarundinaria kunnen nieuwe
scheuten vormen tot 10 meter of verder van de moederplant. De jonge scheuten zijn
zeer spits waardoor deze schade kunnen veroorzaken aan verhardingen of vijverfolies.
Ook in tuinen (van buren) heeft dit vaak nadelige gevolgen.

62



Aandachtspunten: Bij een deskundige aanplant wordt een wortelbegrenzer (een zeer
dikke plastic mat) gebruikt om te voorkomen dat de plant ontsnapt. Meer kennis rond de
risico's en correcte aanplant van bamboes vormen de beste preventieve maatregel.
Heb je een bamboe in je tuin? Gooi dan zeker geen opgegraven wortelstokken op de
composthoop of bij het groenafval. Je kan deze wortelstokken het best ontdoen van alle
grond en vervolgens meegeven met het huisvuil. De bovengrondse delen kunnen niet
opnieuw uitlopen en kunnen wel bij het reguliere groenafval of hergebruikt worden als
plantensteun.

Relaties


Soorten : Pijlbamboe (Pseudosasa japonica), bamboe (Phyllostachys), Prachtriet
(Miscanthus sinensis)
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Opmerking [ref13]: Als je ziet hoe en
bij welke temperatuur zo’n professionele
compostinstallatie werkt, lijkt het me
twijfelachtig dat een rhizoom dat overleeft.

Bleek cypergras (Cyperaceae)
Cyperus eragrostis
Beschrijving: Bleek cypergras heeft driekantige stengels en grasachtige bladeren die in drie rijën
staan ingeplant. De bloeiwijze is parapluvormig met lange schutbladeren en platte bleekgroene aartjes
die in dichte bolvormige clusters staan ingeplant. De zeer kleine nootjes worden doorlopend gevormd
vanaf de aanzet van de bloei.
Habitat: Soort van verstoorde modderige habitats die bij voorkeur onder water staan gedurende de
wintermaanden. Warmte bevordert de kieming waardoor deze plant soms ook voorkomt als onkruid in
verhardingen.
Beheer: De planten kunnen meestal eenvoudig individueel uitgetrokken of uitgestoken worden,
waarbij zowel de bovengrondse als ondergrondse delen worden verwijderd. Bestrijding van deze soort
vindt, ongeacht de toegepaste methode best, plaats net voor het bloeisseizoen (half juni tot half juli)
dit omdat de soort op dat moment eenvoudig herkenbaar is en vruchtzetting nog kan worden
voorkomen.

Beheer


De planten kunnen meestal eenvoudig individueel uitgetrokken of uitgestoken worden,
waarbij zowel de bovengrondse als ondergrondse delen worden verwijderd. Bestrijding
van deze soort vindt, ongeacht de toegepaste methode best, plaats net voor het
bloeisseizoen (half juni tot half juli) aangezien deze soort reeds zeer kort na de start van
de bloei tot vruchtzetting overgaat tot aan het einde van het groeiseizoen. Herkenning
van de soort is vaak echter enkel mogelijk indien er reeds (jonge) bloei aanwezig is.
Hoewel de soort zeer maairesistent is, kan door middel van herhaaldelijk maaien vanaf
juli tot aan de eerste vorst worden voorkomen dat de soort in bloei komt. De plant zal
dan bij langdurige vorst afsterven, hergroei na de winter komt zelden voor.
Doordat de zaden meerdere jaren in de zaadbank aanwezig kunnen zijn opvolging en
nazorg noodzakelijk op locaties waar de soort reeds tot bloei is gekomen.
Afvoeren van plantenresten gebeurt het best afzonderlijk van het andere groenafval (bv.
via huisvuil) om verspreiding van de vruchtjes te vermijden.



Zaadbank: Behoudt WAARSCHIJNLIJK zijn kiemkracht op lange termijn (zaden
overleven op zijn minst 5 jaar, en vaak langer)

Beschrijving


Bleek cypergras vormt kleine pollen van verschillende stengels die op een korte
wortelstok staan ingeplant. Hoewel de soort in haar natuurlijk areaal (Zuid America)
doorlevend is kan ze zich in ons klimaat meestal enkel als eenjarige handhaven. De
grasachtige bladeren staan in drie rijën rijen (boven elkaar) ingeplant, de bladbasissen
zijn zwak roodbruin gestreept. De bloemen zijn klein en zitten in bleek groene, platte
aartjes die dichte clusters vormen aan het uiteinde van de bloeitakken. De bloeitakken
zelf kunnen onvertakt of vertakt zijn en worden ondersteund door drie tot vier lange
schutbladeren die parapluvormig staan ingeplant aan het uiteinde van de stengel. De
zeer kleine bloemdragende kafjes zijn bleekgroen en hebben een indeuking op de
rugzijde nabij de basis. De kleine nootjes rijpen zeer snel af en worden doorlopend
gevormd na het in bloei komen van de plant. Deze nootjes zijn vorstbestendig en
behouden zeer lang hun kiemkracht.
Voor de bloei kan bleek cypergras worden verward met verschillende andere soorten uit
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de zeggenfamilie, die meestal ook aanwezig kunnen zijn op de groeiplaatsen die
potentieel kunnen worden gecoloniseerd gekoloniseerd door bleek Cypergras. Bij aanzet
van de bloei (mei-juni) kan deze laatste meestal eenvoudig worden herkend. Twee
eenjarige Cyperus soorten zijn inheems: Bruin cypergras (Cyperus fuscus) en geel
cypergras (Cyperus flavescens, uitgestorven in Vlaanderen). Beide zijn kleine soorten
van tijdelijk droogvallende habitats. De kafjes van bruin cypergras zijn donkerbruin tot
zwart met groene kiel, deze van geel cypergras geel. Daaarnaast zijn de nootjes van
deze laatste soort lensvormig.


Hoogte: 25 cm - 90 cm



Levensvorm: Helofyt, Hemicryptofyt, Therofyt



Geslachtsverdeling: Tweeslachtig



Geurend: Neen



Jarigheid: eenjarig



Vrucht: Eenzadige dopvrucht of noot, Onopvallend



Staat in zaad: vanaf juli tot november



Verbreidingswijze: (regen)water, dieren, wind



Indigeniteit: neofyt



Herkomst: Amerika

Status/bescherming


Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 17-63 kwartierhokken



Habitatrichtlijn 2: Neen



Habitatrichtlijn 4: Neen



Beschermd: Neen

Exoot


Invasieve exoot: Ja



Status ISEIA: Watch list



Ecologische impact: Afname biodiversiteit



Motivatie voor bestrijding: Deze soort wordt buiten haar areaal meestal beschouwd als
een onkruid. Eens deze zich heeft gevestigd dan kan deze inheemse soorten
wegconcurreren. Vooral in Zuid Europa kent de soort momenteel een sterke
expantieexpansie, hoewel de verspreiding in België momenteel beperkt is, wordt
aangeraden de soort preventief te bestrijden om verdere verspreiding tegen te gaan.



Aandachtspunten: Hoewel Bleek cypergras doorlevend is in zijn natuurlijk areaal kan
deze soort zich in ons klimaat (voorlopig) enkel handhaven als eenjarige. De soort
verspreidt zich door middel van zaden, vruchtvormingorming gebeurt reeds zeer kort na
de start van de bloei en gaat door tot het einde van het groeiseizoen. Bestrijding dient
steeds te gebeuren voor de bloei. Daar de zaden zeer lang kiemkrachtig blijven
opvolging en nazorg noodzakelijk.
Naast bleek cypergras werden reeds een 15 tal andere uitheemse Cyperus soorten
gevonden in België. Rood cypergras (Cyperus rotundus) en knolcyperus (Cyperus
esculentus) komen zeer regelmatig voor en zijn zeer reeds zeer sterk invasieve soorten
in het buitenland (vooral in warmere streken). Beide zijn pionierssoorten die door middel
van ondergrondse uitlopers die knolletjes vormen. Hierdoor kunnen deze soorten zich
snel verspreiden en overwinteren onder de grond. Doordat het gaat om pionierssoorten
blijft de problematiek echter grotendeels beperkt tot het innemen van akkers. Melding bij
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Opmerking [INBO14]: Zie algemene
opmerking.

het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid en bestrijding van knolcyperus zijn in
België wettelijk verplicht. Voor meer informatie over regelgeving en bestrijding wordt
verwezen naar de website van het FAVV, zie ook:
http://www.favv.be/thematischepublicaties/_documents/2011-08_Knolcyperus_nl.PDF
Rood cypergras kan op een gelijkaardige manier worden bestreden als knolcyperus.

66

Gele maskerbloem (Scrophulariaceae)
Mimulus guttatus
Beschrijving: Kruidachtige plant met rechtopstaande tot liggend-opstijgende, holle stengels. De
stengelbasis is onbehaard maar hHet bovenste stengeldeel is behaard. De bladeren zijn
tegenoverstaand, langwerpig met getande rand en gebogen nerven. De onderste bladeren zijn steeds
gesteeld, de bovenste zittend. Bloemen zijn opvallend en groot, (1-)2-4,5 cm lang, geel met vaak rood
gevlekte, dicht behaarde keel.
Habitat: De gele maskerplant maskerbloem wordt regelmatig teruggevonden in waterrijke gebieden,
zoals langs rivieroevers en meren, in krimpscheuren van droogvallende uiterwaarden. Daarnaast
wordt ze vaak aangetroffen in antropogeen verstoorde beïnvloede gebieden milieus langs rivieroevers
(blote sedimenten en rotsblokken) en langs natuurlijke snelstromende riviertjes. maar Ze wordt minder
zelden aangetroffen in de aangrenzende moerassen en natte weiden (vestiging lijkt verhindertd te
worden door herbivorie door weekdieren). Mimulus. guttatus koloniseert open habitats in gevestigde
vegetaties. stenen in stromend water, slibbige oevers langs stromend water evenals zomerdroge

afwateringsgrachten.
Zonnige of soms licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke grond.
Beheer: Er bestaat is momenteel weinig of geen informmatie over de bestrijding van deze soort. De
meest optimale bestrijding bestaat waarschijnlijk uit het handmatig verwijderen van de volledige
planten voor de bloei. Hierbij dient gewerkt te worden van stroomopwaarts naar stroomafwaarts en
over de volledige breedte van de oever. Opgelet, de planten breken gemakkelijk in fragmenten die
opnieuw kunnen wortelen. Nacontrole is steeds noodzakelijk.

Beheer


Er is momenteel weinig of geen praktijkinformatie beschikbaar over soortspecifieke
eliminatie uitroeiing of controlemaatregelen bestrijding voor van gele maskerbloem.
Gele maskerbloem vestigt zich typisch op open plaatsen in de bestaande oevervegetatie
(pionierssoort) en wordt hier gemakkelijk spontaan weggeconcurreerd door andere de
inheemse oevervegetatie zoals riet of wilgenstruweel. Op sommige plaatsen (verstoorde
‘dynamische’ oevers) kan de soort grotere populaties vormen, in dit geval kan best
worden ingegrepen.
Hoewel er tot nog toe weinig ervaring is met de bestrijding van de soort, zijn de
methodes die gebruikt worden voor de bestrijding van andere exoten met gelijkaardige
groei- en voortplantingswijze verspreidingsstrategieën en habitatsg waarschijnlijk
eveneens effectief toepasbaarvoor gele maskerbloem.
Belangrijke gouden regelsaandachtspunten hierbij zijn:
- Sommige vormen van stengelfragmenten van gGgele maskerbloem wortelen wortelten
gemakkelijk op de knopen van stengelfragmenten. Men dient daarom te voorkomen dat
stengelfragmenten afbreken en achterblijven. Handmatige bestrijding verdient daarom
de voorkeur. Hiervoor dienen de planten dicht tegen de wortelhals te worden
vastgenomen en volledig te worden uitgetrokken met wortels en uitlopers. ;
- Bestrijding bestrijding dient steeds te gebeuren van in stroomopwaarts naar
stroomafwaartse richting en, vanaf de waterrand waterlijn, tot in over de volledige
breedte van de oever. Soms vormen de planten drijvende vegetaties op het
wateroppervlak (stilstaand water). Deze dienen eveneens verwijderd. Bij alle
werkzaamheden dient erop gelet dat plantfragmenten niet kunnen afdrijven.
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- Daar de planten reeds snel na de bloei tot zaadproductie overgaanrijpe zaden vormen
(reeds in juni), is deze uittrekken enkel effectief indien deze dit gebeurt voor de bloei
uitgevoerd wordt.
Daar het vaak gaat over kleine populaties betreft en de voorgestelde beheermethode
nagenoeg identiek is aan deze vandie voor Reuzenbalsemien reuzenbalsemien kunnen
kan de bestrijding van beide soorten in eenzelfde campagne gekaderd worden gelijktijdig
worden bestreden doch (niet later dan juni).
Maaien zou effectief zijn om te voorkomen dat planten in bloei komen. De bij ons
voorkomende Mimulus soorten zijn alle overblijvend, Maaien dient dit dient daarom
verschillende malen herhaald te worden. Tijdens een warme zomer zelfs om de maand.
Indien de planten in de populatie enkel éénjarigen zijn zullen deze na de winter niet
opnieuw uitgroeien, bij meerjarige planten gebeurt dit wel.

Opmerking [ref1]: In welke situaties?
Wat met fragmentatie? Raadpleeg K.R.
Koopman, R. Beringen, F.P.L. Collas, J.
Matthews, B. Odé, R. Pot, L.B. Sparrius,
J.L.C.H. van Valkenburg, L.N.H. Verbrugge
& R.S.E.W. Leuven (2012) voor meer
concrete tips.

Nacontrole en nazorg zijn steeds aangewezennodig. In het jaar van de bestrijding wordt
best reeds na één maand na de bestrijding gecontroleerd op hergroei (gele
maskerbloem groeit immers snel en kan ook op kleine planten reeds kunnen tot bloei
komen). Ook het daaropvolgende jaar is controle op hergroei kieming vanuit de
zaadbank aangewezen. Hoogst waarschijnlijk overleven de zaden van gele
maskerbloem niet langer dan één jaar in ons klimaat doch is dit nog niet met zekerheid
vastgesteld.
Plantenmateriaal dient men weg van de oever te laten uitdrogen en vervolgens bestof
onmiddellijk af te voeren.


Opmerking [ref2]: Blijkbaar toch enige
aanwijzing dat ze niet langlevend is…

Zaadbank: Geen informatie beschikbaar

Beschrijving


Kruidachtige plant met rechtopstaande tot liggend-opstijgende, holle stengels. De
stengelbasis is onbehaard maar hHet bovenste stengeldeel is behaard. De bladeren zijn
tegenoverstaand, langwerpig met getande rand en gebogen nerven. De onderste
bladeren zijn steeds gesteeld, de bovenste zittend. Bloemen opvallend en zijn groot, (1)2-4,5 cm lang, geel met vaak rood gevlekte, dicht behaarde keel.
Gele maskerbloem kan worden verward met het Muskusplantje muskusplantje (M.
moschatus), die ook als tuinplant wordt aangeplant. Gele maskerbloem heeft een
rechtopstaande stengel die al of niet behaard is, terwijl het muskusplantje een liggendopstijgende stengel heeft met kleverige klierharen.



Hoogte: 10 cm - 80 cm



Levensvorm: Helofythelofyt, Hemicryptofythemicryptofyt, Therofyttherofyt



Geslachtsverdeling: Tweeslachtig



Geurend: Neen



Jarigheid: eenjarigmeerjarig



Vrucht: Doosvruchtdoosvrucht, Bruinbruin



Staat in zaad: vanaf juni tot oktober



Verbreidingswijze: dieren (uitwendig), water, wind, antropogeen (tuinafval etc.)



Indigeniteit: neofyt



Herkomst: Noord-Amerika
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Opmerking [ref3]: Herhaling van
bovenstaande. Nodig?

Status/bescherming


Rode lijst: Criteria niet van toepassing



Zeldzaamheid KFK-klasse: 18-59 kwartierhokken



Habitatrichtlijn 2: Neen



Habitatrichtlijn 4: Neen



Beschermd: Neen

Opmerking [INBO4]: Zie algemene
opmerking.

Exoot


Invasieve exoot: Ja



Status ISEIA: Watch list



Ecologische impact: Afname biodiversiteit, Productie productie van allelopatische
stoffen





Motivatie voor bestrijding: Gele maskerbloem komt bijna uitsluitend voor langs oevers,
op hogere groeiplaatsen verliest ze sterk haar groeikracht. De waargenomen populaties
zijn zeer variabel in aantallen en zijn meestal niet stabiel over de jaren waardoor de
impact op de inheemse plantengemeenschappen als laag wordt ingeschat. Enkel iIn
antropogeen verstoorde sedimentgemeenschappen worden soms dichtere grotere
populaties gevonden, deze kunnen soortensamenstelling en de structuur van de
sommige oeverplantengemeenschappen (Sparganio-Glycerion fluitantis, Bidentetea
tripartiti) significant veranderen. Mimulus guttatus kan ook de chemische eigenschappen
van de bodem wijzigen.
Aandachtspunten: - De verwachte klimaatveranderingen, waaronder het ontstaan van
meer extremere weertypes, kunnen de verspreiding van de gele maskerbloem
bevorderen. Regenbuien worden steeds heviger en dat zal de stroomsnelheid van
riviertjes en beekjes beïnvloeden. De toename van piekdebieten in waterlopen kan de
verspreiding van zaden en worteldelen doen toenemen. Dit kan de verspreiding van
gele maskerbloem Op hun beurt kunnen de zaden en wortelstokdelen van de gele
maskerbloem daar weer van profiterenin de hand werken.
- Gele maskerbloem maakt gebruik van twee strategieën op zich te verspreiden. De
belangrijkste verspreiding gebeurt aan de hand vanvooral met zaden,, die verspreid
worden door de wind en water. Mimulus. guttatus is een snelle groeier en de
kiemingsperiode is kort. Daarnaast kunnen sommige vormenDe plant kan zich ook
vegetatief vermenigvuldigen met stolonen (omvallende stengels die wortelen op de
knopen) of losbrekende stengelfragmenten, die via het water afdrijven. Met name de
planten die tegen de rand van het water groeien gaan soms gedeeltelijk drijven waardoor
fragmenten bij verstoring gemakkelijk kunnen losbreken en afdrijven.
- Mimulus. guttatus hybridiseert met Mimulus M. luteus. Deze hybride is doorlevend
maar er is weinig informatie beschikbaar over de invasiviteit hiervan deze laatste.
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Opmerking [ref5]: Weinig concreets
hierover.

Opmerking [ref6]: In welke zin?
Minder soorten, een soort meer?

Opmerking [ref7]: Al bij al zou ik
weinig geneigd zijn iets te ondernemen als
ik dit lees. Er is meer informatie gewenst
over de precieze impact. Welke
eigenschappen worden veranderd en
waarom zijn deze problematisch.
Raadpleeg Q-bank, CABI compendium,
NOBANIS factsheet of andere bron
hiervoor.

Opmerking [ref1]: Dit laat uitschijnen
dat dit allemaal exoten zouden zijn; het
tegendeel is waar. Ook Azolla is hooguit
gedurende een ijstijd weg geweest.

Krozen en kroosvarens
Kroosgroep
Beschrijving: De kroosgroep omvat kleine, los drijvende waterplanten. De iIndividuele kroosplantjes
bestaan doorgaans uit 1 of meer drijvende blaadjes en met een gering aantal wortels of korte
stengeltjes met kleine overlappende blaadjes. Azolla (kroosvaren) bestaat uit grotere plantjes met
korte stengeltjes en dicht op elkaar geplaatste, overlappende blaadjes. De soort vormt dichte
volumineuze, kroezige matten op het wateroppervlak.Bloei is zeer klein en onopvallend, De
vermeerdering gebeurt hoofdzakelijk door opsplitsing (vegetatieve vermeerdering), bij kroosvarens of
viaook door sporen. ; de bloeiwijze van eendekrozen is zeer klein en onopvallend. Hierdoor kan het
aantal sterk toenemen, zodat deze snel grote delen van het wateroppervlak kunnen worden
bedekkenbedekt.

Opmerking [ref2]: Een overzicht
van de beschikbare kennis over kroos is
vind je in:
http://www.stowa.nl/Upload/publicatie20
14/STOWA%202014%2014_v2%20webvers
ie.pdf

Azolla bestaat uit grotere plantjes met stengeltjes en dicht op elkaar geplaatste blaadjes. De soort
vormt dichte volumineuze, kroezige matten op het wateroppervlak.
Habitat: stilstaand of langzaam stromend, min of meer voedselrijk tot zeer voedselrijk water.
Beheer: door de kleine afmetingen en grote aantallen individuen is meestal hooguit symptomatische
bestrijding mogelijk. Verschillende Verschillende methoden kunnen worden aangewend voor het
verwijderen ruimen van een soorten uit de kroosgroepkroosdek. Afscheppen (machinaal of handmatig)
verdient de voorkeur, indien mogelijk gecombineerd met een waterpeildalinghet voldoende lang
(droog leggeing van de waterbodem) . Ook een waterpeilverhoging en beschaduwing kunnen
bijdragen tot het verminderen van de kroosgroei. Voor grote kroosvaren is biologische bestrijding een
goede optie. Volledige verwijdering is meestal slechts mogelijk mitst beduidende verbetering van de
water-kwaliteit (en waterbodem)kwaliteitdoor vermindering van de nutriëntentoevoer en beheer van
het visbestand.
Onderhoudsbeheer kroosgroep

Opmerking [ref3]: Zo lang de bodem
enigszins vochtig blijft zullen ze overleven.
Opmerking [ref4]: Vlgs Maessen
(2014): ‘Er bestaat geen methode die op
alle locaties toegepast kan worden. Het
lijkt er eerder op dat iedere locatie
maatwerk is en een eigen aanpak
vereist.’
Opmerking [ref5]: Peilverhoging als
dusdanig zal niets uithalen.
Opmerking [ref6]: Enkel indien alle
plantengroei wordt uitgesloten. Ten dele
schaduwplanten bij uitstek.

Doel
Het voorkomen van zuurstofloosheid in het waterlichaam door woekering van kroos.
Omschrijving
Woekering van kroos kan leiden tot zuurstofloosheid in een waterpartij. Indien deze situatie te lang
aanhoudt kan dit ervoor zorgen dat alle organismen in de waterpartij sterven. Hiervoor is het
noodzakelijk de woekering van kroos tegen te gaan door in te grijpen wanneer het kroos dichte
tapijten begint te vormen. Voor deze optie wordt gekozen wanneer ecosysteemherstel niet mogelijk
blijkt (bv. wanneer de waterpartij intensief gebruikt wordt als visvijver of de waterkwaliteit onmogelijk
verbeterd kan worden). Gezien het om beheersing gaat wordt er ingegrepen bij een bedekkingsgraad
van meer dan 50%.

Uitgebreide info

Opmerking [ref7]: De meeste wateren
met een kroosdek hebben een dermate
slechte kwaliteit dat ook zonder kroos er
nauwelijks zuurstof in zou zitten (of juist
veel te veel). Beetje zwak ‘doel’ dus.
Opmerking [ref8]: Dit is een kip en ei
kwestie. Er is (te)veel kroos vanwege
bepaalde condities, veelal doordat wij
daarvoor gezorgd hebben.
Opmerking [ref9]: Heel wat
heterotrofe protisten vinden dat nu net
leuk.
Opmerking [ref10]: Herstel is een
wettelijke verplichting.
Opmerking [ref11]: Waarom 50 en
niet 20 of 80? Verwijst dit misschien naar
Nederlandse watergangen en KRW-normen
aldaar (cf stowa-rapport)?

In detail
Onderhoud

Opmerking [AT12]: Wat staat ‘positief’
daar te doen? Waarop slaat dat?

Positief

Opmerking [ref13]: Mogelijk is veel
vaker herhaling nodig. In de meeste
gevallen kan op minder dan een maand
alles terug dichtgroeien (verdubbeling op 3
dagen).

Herhaal elk jaar
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Gegarandeerde hergroei gezien een volledige verwijdering niet mogelijk is (zeer kleine planten).
Geen duurzame oplossing. Indien de waterkwaliteit niet verbetert zal de ingreep blijvend herhaald
moeten worden.
Verspreiding van plantendelen tijdens de werken dient zo goed mogelijk vermeden te worden door
gebruik te maken van drijfschermen of roosters die wegspoelend materiaal opvangen.
Er dient steeds getracht te worden om de ecologische schade (vernietiging van vegetatie, verstoring
van fauna) tot een minimum te beperken. Er dient steeds afgewogen te worden of de ingreep niet
meer schade veroorzaakt dan het herstel dat teweeg gebracht wordt. Denk hierbij wel steeds op
langere termijn.
Aquatische fauna die bij de uitvoering van de werken mee uit de waterloop, waterpartij verwijderd
wordt dient zo veel mogelijk in reeds gesaneerde waterlichamen terug geplaatst te worden.
Schade aan oeverzones en taluds dient zo veel mogelijk vermeden te worden.
Alle plantenmateriaal dient afgevoerd te worden naar een locatie om uit te drogen op voldoende
afstand van de waterloop.

Opmerking [ref14]: Dit insinueert
stroming (wat nagenoeg nooit het geval zal
zijn), maar ’t is louter iets lokaal-technisch
bij het ruimen, niets om verspreiding naar
elders te verhinderen.
Opmerking [ref15]: Tot zeer lange
termijn.
Opmerking [ref16]: Wat en hoe dient
geval per geval bekeken te worden en
leent zich niet tot dergelijke
veralgemeningen.

Opmerking [ref17]: http://edepot.wur
.nl/142216

Machines die zorgen voor versnipperen/verhakselen van het plantenmateriaal dienen vermeden te
worden .
Alle gebruikte materiaal dient na uitvoering van de werken grondig gereinigd te worden.
Relatief eenvoudig uit te voeren, enkel bij woekering. Gezien de te verwijderen planten zich enkel aan
het wateropppervlak bevinden is de verstoring van de waterkolom bij uitvoer van de werken minimaal.
Geen duurzame oplossing. Indien de waterkwaliteit niet verbeterd zal de ingreep blijvend herhaald
moeten worden.
Onderhoudsbeheer, geen volledige verwijdering. Doelstelling wordt elk jaar opnieuw behaald, maar er
moet elk jaar opnieuw ingegrepen worden.
niet van toepassing
Afgeschepte vegetatie laten uitdrogen en daarna afvoeren naar compostverwerking of biogascentrale.
Zeer groot, maar geen volledige verwijdering

Opmerking [AT18]: Idem, wat is er
niet van toepassing? Deze velden zijn autogegenereerd maar het is niet duidelijk
vanwaar ze komen.
Opmerking [ref19]: Wat is zeer groot?

Ecosysteemherstel bij krooswoekering
Doel
Het herstel van het lokale watersysteem door verbetering van de algemene waterkwaliteit en het
verwijderen van invasieve uitheemse drijvende planten.
Omschrijving
Om tot een duurzame bestrijding van uitheemse kroossoorten te komen is het van belang om naast
het verwijderen van het kroos eveneens de waterkwaliteit te herstellen. een Een woekering
grootschalige/overmatige ontwikkeling/aangroei van deze soorten hangt immsers samen met zeeer
voedselrijk water. Enkel wanneer beide stappen ondernomen worden, kan er op termijn voor gezorgd
worden dat het kroos niet meer tot woekering komt. De omstandigheden moeten dan ook toelaten
inspanningen te leveren om de waterkwaliteit te verbeteren en met name de nutriëntenrijkdom te doen
dalen. Indien dit niet het geval is dient men onderhoudsbeheer toe te passen (zie andere fiche).
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Opmerking [ref20]: Welke beide
stappen? Moet je kroos verwijderen als de
waterkwaliteit in orde is?
Opmerking [ref21]: Uit Maessen
(2014) ‘…dat waterchemie in veel gevallen
niet de meest bepalende component is in
de concurrentie tussen ondergedoken
waterplanten en kroos: Er lijken meer
factoren een rol te spelen bij het al dan
niet voorkomen van kroos. Dit betekent
ook dat terugdringing van de eutrofiëring
als enige maatregel niet altijd volstaat’.

Uitgebreide info
In detail
Bestrijding
Opmerking [AT22]: Waarop slaat dit?

Positief
Herhaal elk jaar
Risico op verspreiding van de probleemsoort bij onoordeelkundig uitvoeren van de werken. Risico op
hergroei wanneer nazorg niet grondig uitgevoerd wordt.
Het herstel van het ecosysteem door verbetering van de waterkwaliteit is absoluut noodzakelijk om
blijvende resultaten te boeken. Blijft de situatie nutriëntenrijk dan zal er bijna altijd herkolonisatie
optreden. Bovenstaande methodiek is dan ook enkel uitvoerbaar wanneer herstel van het ecosysteem
mogelijk is.
Nacontrole na uitvoering van de initiële ingreep is noodzakelijk, waarbij alle nog zichtbare planten
handmatig afgeschept worden en afgevoerd worden.
In traag stromende wateren worden de werken steeds gestart ter hoogte van de meest opwaartse
besmettingslocatie om herbesmetting van reeds gesaneerde zones te vermijden.
Verspreiding van plantendelen tijdens de werken dient zo goed mogelijk vermeden te worden door
gebruik te maken van drijfschermen of roosters die wegspoelend materiaal opvangen.
Er dient steeds getracht te worden om de ecologische schade (vernietiging van vegetatie, verstoring
van fauna) tot een minimum te beperken. Er dient steeds afgewogen te worden of de ingreep niet
meer schade veroorzaakt dan het herstel dat teweeg gebracht wordt. Denk hierbij wel steeds op
langere termijn.
Aquatische fauna die bij de uitvoering van de werken mee uit de waterloop, waterpartij verwijderd
wordt dient zo veel mogelijk in reeds gesaneerde waterlichamen terug geplaatst te worden, tenzij de
ingreep juist tot doel heeft enkele soorten te verwijderen.
Schade aan oeverzones en taluds dient zo veel mogelijk vermeden te worden.
Alle plantenmateriaal dient afgevoerd te worden naar een locatie om uit te drogen op voldoende
afstand van de waterloop.
Machines die zorgen voor vVersnipperen/verhakselen van het plantenmateriaal dienenmoet vermeden
te worden.
Alle gebruikte materiaal en machines dientmoeten na uitvoering van de werken grondig gereinigd te
worden.
Naast het verwijderen van de IUP wordt eveneens het systeem hersteld waardoor er op lange termijn
een duurzame oplossing ontstaat.

Opmerking [ref23]: = ‘invasieve
uitheemse plant?

Niet alle waterlopen en oppervlaktewateren kunnen ecologisch hersteld worden. Dit is sterk afhankelijk
van hun functie en de omgeving waarin ze gelegen zijn. Blijvende resultaten zijn dan ook vaak moeilijk
te realiseren.

Opmerking [ref24]: Hier kan over
gediscussieerd worden. Theoretisch gezien
zouden kleinere kroosplasjes zelfs juist de
meest gemakkelijke moeten zijn…

3-5 jaar

Opmerking [AT25]: Idem, wat is er
niet van toepassing? Deze velden zijn autogegenereerd maar het is niet duidelijk
vanwaar ze komen.

Niet van toepassing
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Afgeschepte vegetatie laten uitdrogen en daarna afvoeren naar compostverwerking of biogascentrale.
Relatief grote kans op slagen, wanneer ook het ecosysteemherstel adequaat uitgevoerd wordt en
nazorg gedurende een aantal jaren volgehouden wordt. De kans op herbesmetting blijft echter relatief
groot aangezien kroos zich gemakkelijk van waterpartij naar waterpartij verplaatst via eenden en
andere watervogels. Een hHergroei zal kan evenwel beperkt blijven waardoor de negatieve invloeden
verwaarloosbaar zijn.

Uitgebreide info
Beheer
Afscheppen met een fijnmazig net (maaswijdte van max. 1 mm voor kleinst kroos) is de eenvoudigste
methode om kroos te verwijderen, dit heeft eveneens weinig nadelige bijwerkingen daar de planten
zich enkel aan de wateroppervlakte bevinden. Door de kleine afmetingen is het echter meestal niet
mogelijk om alle plantjes te verwijderen waardoor reeds snel hergroei plaatsvindt. Afscheppen is
daarom enkel zinvol als onderdeel van ecotoopherstel. Verbetering van de waterkwaliteit (beperken
van nutriëenteninstroom) zorgt ervoor dat kroossoorten wel aanwezig blijven maar minder snel gaan
woekeren en zo een verwaarloosbare rol spelen in het milieu. Het afvissen/beheren van woelende
vissen (brasems en karpers), slibverwijdering, aanplant van zuurstofplanten en controle van het
eendenbestand vormen andere belangrijke onderdelen in dit duurzaam herstel van helderheid en
kwaliteit van het water.
Drooglegging is effectief voor het verwijderen van kroossoorten, deze worden echter gemakkelijk weer
aangevoerd via watervogels. Drooglegging is echter minder effectief voor watervarenkroosvaren.
Waterpeilverhoging en beschaduwing worden minder toegepast en zijn eveneens enkel effectief mits
verbetering van de waterkwaliteit. Gezien het aquatische soorten betreft is het gebruik van chemische
middelen voor bestrijding in Vlaanderen verboden.

Gezien Azolla via het opslaan van atmosferische stikstof zelf zorgt voor stikstofaanrijking van het
water en ook dichte matten kan vormen onder voedselarmere omstandigheden wordt voor deze soort
aangeraden om ook kleinere populaties meteen te verwijderen.

Beschrijving
De kroosgroep omvat los drijvende waterplantjes. Individuele plantjes zijn enkele millimeters (kroos
soorten) tot enkele centimeters (Ggrote kroosvaren) groot en bestaan uit slechts 1 tot enkele drijvende
bladeren en wortels (kroos soorten) tot stengeltjes met vele overlappende blaadjes (Ggrote
kroosvaren). Bloei van alle soorten is zeer onopvallend, vermeerdering gebeurt hoofdzakelijk door
afsplitsing van nieuwe plantjes of door de vorming van sporen (grote kroosvaren).
De soorten zijn vaak onderling moeilijk te onderscheiden en kunnen gemakkelijk worden verward met
onze inheemse kroos soorten. Een goede herkenning is vaak specialistenwerk. Kroossoorten worden
voornamelijk onderscheiden aan de aanwezigheid van het aantal wortels, de bladvorm, aantal nerven
en eventuele roodverkleuring.
- Landoltia punctata heeft 2-3 wortels, de blaadjes zijn langwerpig, 1-3 nervig en kunnen rood
gekleurd zijn nabij de rand aan de onderzijde. Het is een soort uit tropische streken (Australië & zo
Azië) die in warme zomers bij ons tot ontwikkeling kan komen. De soort kan worden verward met de
inheemse soort veelwortelig kroos (Spirodela polyrhizza). dDeze laatste heeft echter meer wortels en
grotere en rondere blaadjes met meer dan 11 7-12 nerven.

Opmerking [ref26]: Ik zou
zeggen/hopen dat ze juist geen
verwaarloosbare rol spelen.
Opmerking [ref27]: Uit Maessen
(2014) ‘Het opstellen van maatregelen is
vaak lokaal maatwerk. Het terugdringen
van eutrofiëring is echter altijd een goede
maatregel.
Daarnaast speelt concurrentie tussen
ondergedoken waterplanten en kroos een
rol. Na schoning
gebeurt het vaak dat een lichte
kroosbedekking bij gebrek aan
concurrentie doorgroeit
tot een vol kroosdek. Hetzelfde is zichtbaar
na baggeren. Na verwijdering van de
bagger (en
de ondergedoken waterplanten) krijgt het
kroos een kans om een dek te vormen.
Ervaringen
van WS Hollandse delta (pers med. H.
Boeijen) leren dat een dergelijke
uitbreiding van kroos
tijdelijk is. Doordat de waterkwaliteit na
baggeren een tijd lang structureel
verbetert, wordt
de kroosbedekking ook minder. Aangezien
bij blijvende externe belasting de
baggerlaag zich
opnieuw opbouwt is ook het effect van
baggeren tijdelijk.
Het meermalen kroosverwijderen op
dezelfde plek kan ook worden gezien als
een structurele
maatregel. Hierdoor kunnen zoveel
voedingsstoffen worden verwijderd dat
kroosdekken minder
kans krijgen. Uit ervaring van Waterschap
Hollandse Delta blijkt dat dan de
kroosdekken
uiteindelijk ook minder worden (STOWA
1997).
Maatregelen voor kroospreventie of
tegengaan kroosdekken: etc…
Opmerking [BN28]: Watervaren =
ofwel Salvinia molesta of Azolla,
vermoedelijk wordt hier kroosvaren
bedoeld.
Opmerking [ref29]: Bij varens spreken
we niet van bloei.

73

- Lemna minuta is de meest voorkomende uitheemse kroossoort. Ze heeft telkens 1 wortel per
drijfblaadjes en is nooit rood gekleurd. De soort is echter zeer variabel in vorm en grootte en
onderscheid met inheemse soorten is moeilijk. Dit is de enige in Vlaanderen voorkomende soort met
slechts 1 nerf, de overige soorten met 1 wortel hebben 3 nerven (L. minor & L. turionifera). De nerven
zijn echter vaak enkel zichtbaar mits opbleking en soms afwezig bij planten die zich in een
slaapstadium bevinden.
- Lemna turionifera heeft drie duidelijke nerven en een rode verkleuring nabij de wortelaanhechting.
Deze soort heeft naast blaadjes ook verdikte zetmeelrijke broedknoppen (turionsturionen) die echter
niet eenvoudig van normale blaadjes te onderscheiden zijn. Knopkroos komtkwam reeds lang in
Europa voor van voordat ze beschreven werd, maar werd niet altijd alleen werd ze nooit herkend
(verwarring met L. minor). Het is niet 100% zeker of het gaat om een uitheemse of inheemse soort.

Opmerking [ref30]: De meeste
soorten worden beschreven nadat ze
ergens voor kwamen…

Naast de genoemde soorten komen in Vlaanderen ook wortelloos kroos (Wolffia arrhiza), puntkroos
(Lemna trisulca) en bultkroos (Lemna gibba) voor. Deze soorten worden gemakkelijk onderscheiden
van de andere soorten.
Hoogte: Max. 4
Levensvorm: Hydrofyt
Geurend: Neen
Verbreidingswijze: dieren (uitwendig), groenafval, via laarzen & beheermachines, water
Indigeniteit: neofyt neofyt puntkroos, bultkroos, klein kroos, veelwortelig kroos en wortelloos kroos zijn
inheems. Kleinst kroos en knopkroos zijn uitheems.
Herkomst: Amerika

Opmerking [AT31]: Eenheid?

Opmerking [BN32]: Geldt enkel voor
L. minuta en misschien L. turionifera
Opmerking [AT33]: Id, beter
weglaten?

Status/bescherming
Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Opmerking [AT34]: Zie algemene
opmerking. Overigens: 0 kwartierhokken?

Exoot
Invasieve exoot: Ja, kleinst kroos gedraagt zich invasief in Vlaanderen
Ecologische impact: Verandering van de abiotiek
Motivatie voor bestrijding: Kroos soorten kunnen dichte drijvende populaties vormen op het oppervlak
van stilstaande of traag stromende wateren. Hierdoor wordt de lichtinval en zuurstofuitwisseling in de
waterkolom sterk verminderd wat leidt tot een lagere diversiteit in het waterleven. Een sterke
krooswoekering duidt meestal op zeer voedselrijk water (zowel nitraten als fosfaten).
Grote Kkroosvaren kan eveneens tot een sterke woekering komen, onder gunstige omstandigheden
kan de biomassa in 2-3 dagen verdubbelen. Deze soort leeft samen met een blauwwier dat zorgt voor
stikstoffixatie. Hierdoor kan Azolla ook sterk tot ontwikkeling komen in nitraat armere omstandigheden
en tevens zorgen voor een sterkere aanrijking van het water. Na droogvallen kan deze soort zich nog
verder ontwikkelen. Kroosvarenmatten laten geen licht door en veroorzaken zuurstofgebrek in de
waterkolom. Grazers kunnen erin terechtkomen doordat ze de matten voor vaste grond aanzien.
Naast invloed op biodiversiteit kunnen de losdrijvende planten ook zorgen voor het blokkeren van
filters, pompen, enz. Doordat het gaat om drijvende planten blijft de invloed op waterdoorstroming
echter zeer gering.
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Opmerking [AT35]: Dit geldt enkel
voor Lemna minuta !

Aandachtspunten: Kroos soorten zijn zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden, vaak is identificatie
door een specialist vereist om zeker te zijn van de identificatie. Voor meer gedetailleerde informatie
wordt verwezen naar: http://www.br.fgov.be/DUMORTIERA/DUM_91/Dum%2091_1620_Lemna_Van%20Landuyt.pdf en de fiche van het vroeg waarschuwingssysteem voor exoten op
http://waarnemingen.be/exo/be/nl/6452.pdf
Ook inheemse soorten kunnen tot een sterke woekering komen, hetgeen een indicatie is voor een
sterke vermesting van de waterkolom. Enkel door een verbetering van de waterkwaliteit zal een sterke
woekering meestal uitblijven, zowel van inheemse als van uitheemse soorten. Aangezien de meeste
kroossoorten reeds langer gevestigd zijn in Vlaanderen en verpreid voorkomen, De soorten worden
enkel bestredenis bestrijding enkel zinvol bij sterke lokale overlast.
Azolla kan zelf zorgen voor een verdere aanrijking van de waterkolom, ook kleinere populaties worden
om die reden best bestreden.
Biologische bestrijding van Azolla: een mogelijke optie voor de bestrijding van kroosvarenpopulaties is
de toepassing van klassieke biologische bestrijding met de 2mm grote Azollakever Stenopelmus
rufinasus. Manueel verwijderen van kroosvaren is immers voor grote infestaties vaak weinig praktisch,
of onmogelijk zonder ongewenste effecten op de inheemse vegetatie. Ondertussen is de methode ook
in Vlaanderen op verschillende plaatsen met succes toegepast. Voor het introduceren van
Azollakevers zijn geen vergunningen vereist. De kevers zijn immers reeds zeer lang aanwezig in
België en worden beschouwd als ingeburgerd. Voorlopig werden in Vlaanderen geen
kroosvarenpopulaties aangetroffen waar de kevers niet reeds op zaten. Indien geen kevers
vastgesteld worden, is translocatie van kevers vanuit een andere locatie mogelijk. Enkele honderden
kevers is zeker genoeg voor bestrijding van 100m2 kroosvaren. Wil men deze methode toepassen,
dan wordt aangeraden de kroosvaren ongemoeid te laten (= geen manuele verwijdering) zodat de
kevers hun levenscyclus kunnen volmaken. Het voordeel van deze methode is dat alle Azolla wordt
weggegeten, ook op voor de beheerder moeilijk bereikbare plaatsen. Azollakevers zijn in staat een
volledige populatie op enkele weken tijd te verwijderen. Meer informatie over deze methode is te
vinden op http://www.azollacontrol.com/

Opmerking [AT36]: De vraag is
natuurlijk hoe relevant die aanrijking is.
Maar zou het laten staan.

Relaties
Soorten : Smal Kroos (Landoltia punctata), Dwergkroos (Lemna minuta), Knopkroos (Lemna
turionifera), Grote kroosvaren (Azolla filiculoides)

Publicaties
Herkenning van de vier in België voorkomende drijvende Lemna-soorten
Samenvatting: In deze publicatie wordt uitgelegd hoe je de moeilijk van elkaar te onderscheiden
kroossoorten Lemna gibba, Lemna minor, Lemna turionifera en Lemna minuta kan onderscheiden.
Wouter Van Landuyt, 5pDownload (869.59KB)

Een determinatiefiche met foto’s vind je op http://waarnemingen.be/exo/be/nl/6452.pdf
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Opmerking [BN37]: ? komt niet voor
in Vlaanderen

Waterpesten en Hydrilla
Waterpestgroep



ecosysteemherstel bij waterpestwoekering
onderhoudsbeheer waterpestgroep

Beschrijving: De waterpestgroep bestaat uitomvat ondergedoken, sterk op elkaar gelijkende,
overblijvende tot enkele meters grote, waterplanten. De stengels zijn dicht bebladerd, met vele relatief
kleine bladeren die, met uitzondering van de verspreidbladige waterpest in kransen bijeen zitten. Het
onderscheid tussen de verschillende soorten onderling gebeurt op basis van de bladkenmerken.

Opmerking [ref1]: ‘In de winter slechts
gedeeltelijk afstervende’ is misschien
veelzeggender.
Opmerking [ref2]: ?

Habitat: stilstaand of langszaamen stromend water tot enkele meters diep
Beheer: In de eerste plaats dient te worden voorkomen dat de soorten zich verder kunnen
verspreiden. Volledige bestrijding is niet altijd haalbaar. Hiervoor moet men een tijdelijkeHet tijdelijk,
maar voldoende lang droog leggening van de waterbodem, kunnen verwezenlijken zodat de planten
uitdrogen of doodvriezen, komt hiervoor het meest in aanmerking. Handmatige nazorg is noodzakelijk
om ook gewortelde delen te verwijderen. Kan er niet bestreden worden dan kan overlast worden
verminderd via een jaarlijks maaibeheer.

Uitgebreide info
Beheer


Isolatie
Ontdekt men een populatie waterpesten dan kan men er best voor zorgen de
populatie te isoleren zodat ze zich niet verder kan verspreiden. Aandacht voor het
kuisen van het maaigereedschap is tevens een belangrijke maatregel.
Bestrijding
Om dDe planten volledig geheel te kunnen bestrijding verwijderen dient gaat het
mogelijk te zijngemakkelijkst door de locatie vijver volledig droog te leggen waardoor
zodat de planten uitdrogen of bevriezen. Vooraf kan het merendeel van de
watervegetatie worden verwijderd met een maaikorf. Manuele nazorg is noodzakelijk
om gewortelde delen te verwijderen. Is de locatie niet te groot dan kan men deze ook
afdekken gedurende enkele maanden om de planten te laten afsterven. Daar
waterpesten in ons klimaat geen overlevingsstructuren vormen zullen achteraf enkel
inheemse soorten herkiemen vanuit de zaadbank.
Onderhoudsbeheer
Door jaarlijks machinaal maaien kan overlast met betrekking tot belemmering van de
waterstroom of recreatief gebruik worden verminderd. Dit gebeurt het best met een
maaikorf zonder snijfunctie om verspreiding van plantendelen te vermijden. Een
andere mogelijkheid om de populatie in een afgesloten waterpartij onder controle te
houden is het toepassen van begrazing door herbivore vissoorten zoals bv.
graskarper. Aan deze methode zijn echter ook nadelen verbonden. Zo leidt de
aanwezigheid van dergelijke vissoorten immers vaak te een vertroebeling van de
waterkolom en eutrofiëring van het oppervlaktewater.
Gezien het aquatische soorten betreft is het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen in Vlaanderen verboden.
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Opmerking [ref3]: Dit betekent dat je
zowat alle oppervlaktewater in Vlaanderen
dat niet in bedenkelijke staat is zal moeten
‘isoleren’. Zie bv. INBO.A.3149 voor iets
meer concrete tips.

Opmerking [ref4]: Overlevingsstructur
en is iets anders dan zaden en zijn er
duidelijk wel, anders waren we ze na een
seizoen al kwijt.
Opmerking [ref5]: De voornaamste
reden is dat alle planten van hetzelfde
geslacht zijn.
Opmerking [ref6]: Uitheemse ook…

Opmerking [ref7]: Dat niet alleen: hier
is wetgeving over. Dit is bovendien
nefaster dan herbicidengebruik! Beter
schrappen.

Beschrijving











De waterpestgroep bestaat uit ondergedoken, sterk op elkaar gelijkende,
waterplanten, met een lengte van 30 cm tot 3 m. De stengels zijn meestel meestal
vastgehecht aan de bodem en kunnen aan het wateroppervlak dikke drijvende matten
vormen. De stengels zijn dicht bebladerd met relatief veel kleine bladeren. Afhankelijk
van de soort staan de bladeren verspreid (verspreidbladige waterpest) of in kransen
met 5 (Hydrilla), 3 (Sterrenkrooswaterpest) 3-4 (Brede en Smalle waterpest) of 4-6
(Braziliaanse waterpest) bij elkaar. De bladeren zijn afhankelijk van de soort tussen de
6 en de 40 mm lang, tussen de 1 en de 5 mm breed en hebben kleine tot goed
zichtbare (Hydrilla) tandjes op de rand.
Daar alle waterpastsoorten waterpestsoorten in Vlaanderen uitheems zijn is geen
verwarring met inheemse soorten mogelijk.
Hoogte: 30 cm - 3 cm
Levensvorm: Hydrofythydrofyt.
Geslachtsverdeling: Eenslachtigeenslachtig, eenhuizig.
Geurend: Neenneen.
Jarigheid: meerjarig
Verbreidingswijze: dieren (uitwendig), groenafval, water
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: Amerika, Australie Australië en Nieuw-Zeeland, AzieAzië, Noord-Amerika,
Zuid-Afrika, Zuid-Amerika

Opmerking [ref8]: Langer dan 30 cm?
Korter dan 3 m?

Opmerking [ref9]: Komt nog niet voor
in België .
Opmerking [ref10]: Komt niet in
België voor.
Opmerking [ref11]: De officiële
Nederlandse naam is egeria, dacht ik.
Opmerking [ref12]: Dat een soort
uitheems is wil niet zeggen dat ze niet op
een inheemse kan lijken.

Opmerking [ref13]: Huisvuil?

Status/bescherming






Rode lijst: Criteria niet van toepassing
Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Opmerking [INBO14]: Zie algemene
opmerking.

Exoot







Invasieve exoot: Ja
Ecologische impact: Afname biodiversiteit
Economische impact: Verhindering waterafvoer
Motivatie voor bestrijding: Waterpesten waterpesten zijn zeer competitieve
doorlevende soorten in matig voedselrijke tot voedselrijk water waar ze grote
monospecifieke bestanden kunnen vormen. Hierdoor worden andere soorten
verdrongen, wordt de waterdoorstroming belemmerd, wordt licht op de bodem
tegengehouden en kunnen plaatselijk anoxische condities ontstaan. Het resulterende
habitat is meestal arm aan plant- en diersoorten, waterpesten vormen slechts een
zeer geringe voedselbron voor inheemse soorten.
Ook kan de veelvuldige aanwezigheid van deze soorten recreatie belemmeren en het
risico op overstroming verhogen.
Aandachtspunten: De mate van woekering van de verschillende soorten is sterk
afhankelijk van de voedselrijkdom van het water. Elodea canadensis en Egeria densa
kunnen reeds woekeren onder matig voedselrijke omstandigheden terwijl Elodea
nutallii en Lagarociphon Lagarosiphon major overnemen bij sterk eutrofe
omstandigheden.
Daar de planten zich volledig onder water bevinden is het vaak zeer moeilijk om een
overzicht te krijgen over de infectie. Vaak wordt deze pas opgemerkt als er reeds een
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Opmerking [ref15]: Zodat het niet
naar de oppervlakte kan…?
Opmerking [ref16]: Beter
‘zuurstofloze condities’. Dat is
begrijpbaarder voor het doelpubliek.
Opmerking [ref17]: Dergelijke
veralgemeningen zijn niet correct.
Opmerking [ref18]: Wellicht maar
90% van het dieet van herbivore
watervogels, rietvoorns, etc.
Opmerking [ref19]: Dit zal enkel zo
zijn waar intraspecifieke competitie op
treedt, maar betekent niet dat
laatstgenoemde niet in voedselarmer
water zouden groeien.
Opmerking [ref20]:
Beter de ‘aanwezigheid van de soort’?

zeer grote populatie aanwezig is. Het is dus in eerste plaats aangewezen zicht te
krijgen op de grootte van de infectie en maatregelen te nemen om te zorgen dat de
soorten zich niet verder kunnen verspreiden.

Relaties


Soorten : Vverspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major), Ssterrenkrooswaterpest
(Elodea callitrichoides), Bbrede waterpest (Elodea canadensis), Ssmalle waterpest
(Elodea nuttallii), Braziliaanse waterpest (Egeria densa), Hydrilla (Hydrilla verticillata)

Encyclopedie




Eutrofiëring
Neofyt
Populatie
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Waterteunisbloem en Kleine waterteunisbloem
Waterteunisbloemgroep
 Bestrijding van een lage tot matige besmetting met drijvende waterexoten
 Bestrijden van een zware besmetting met grote waternavel of waterteunisbloem
Beschrijving: Waterteunisbloemen waterteunisbloemen vormen lange drijvende stengels met
verspreid staande lepelvormige bladeren in het topdeel. De opgerichte stengels dragen aan het
uiteinde opvallende vijftallige gele bloemen en smallere bladeren. Planten kunnen zowel op de oever
als in het water grote groepen vormen. Twee uitheemse soorten werden in Vlaanderen aangetroffen,
deze kunnen van elkaar worden onderscheiden aan de hand van de grootte van bladeren en
bloemen.
Habitat: stilstaande en traag stromende wateren en hun oevers.
Beheer: Bestrijding bestrijding van waterteunisbloemen is zeer moeilijk daar de plant gemakkelijk in
stukken breekt en ook gemakkelijk terug groeit vanuit kleine fragmenten (vbv. stukjes stengel die in de
bodem achterblijven of op het water wegdrijven). Een effectief beheer richt zich op het zo volledig
mogelijk verwijderen van de besmetting. Handmatig verwijderen verdient steeds de voorkeur daar
men hiermee de planten nauwkeuriger kan verwijderen dan met machinale middellen. Machinale
technieken worden enkel ingezet bij grote populaties mits men voldoende maatregelen kan nemen om
te voorkomen dat de planten kunnen hergroeien of dat fragmenten zich stroomafwaarts kunnen
verspreiden. In alle gevallen zijn nauwgezette opvolging en handmatige nazorg vereist gedurende
enkele jaren.
In een stabiele biotoop is de kans klein dat waterteunisbloem tot woekering komt, bij verstoring zoals
bij maaiwerken bestaat echter de kans dat waterteunisbloem de vrijgekomen ruimte gaat innemen.
Door kleine, latente populaties preventief te verwijderen voorkomt men mogelijke woekering.

Opmerking [ref21]: Open snijden om
ze te kunnen zien dus.
Opmerking [ref22]: Met drijvende
stengels…?
Opmerking [ref23]: Zet dit maar
vooraan en beschrijf dan de verschillende
vormen.
Opmerking [ref24]: Welke bladeren?
Onbetrouwbaar kenmerk.
Opmerking [ref25]: Nochtans een van
de soorten die men het gemakkelijkst weg
krijgt…

Opmerking [ref26]: Heeft niets met
voorkeuren, maar alles met situatie te
maken. Het een is aanvullend op het
andere. Zie:
http://www.provant.be/waterbeleid en
http://www.invexo.eu/~/media/Files/Invex
o/ProtocolBestrijdingWaterteunisbloemUit
Invexo-eindrapportGWN2013.pdf
Opmerking [ref27]: Mij onbekend.

Uitgebreide info
Beheer


Bestrijding van waterteunisbloemen is zeer moeilijk daar de plant gemakkelijk in
stukken breekt en ook gemakkelijk teruggroeit vanuit kleine fragmenten (vb stukjes
stengel die in de bodem achterblijven of op het water wegdrijven). Een effectief beheer
richt zich op het zo volledig mogelijk verwijderen van de besmetting. Diverse
methoden van mechanische verwijdering zoals afscheppen met kraan, riek of
sloothark of maaiboot kunnen worden toegepast waarbij gelet wordt op volledige
afvoer van de plantdelen. Handmatig verwijderen verdient steeds de voorkeur daar
men hiermee de planten nauwkeuriger kan verwijderen dan met machinale midellen.
Waterteunisbloem heeft zeer lange donkere (bijna zwarte) wortels onder het
wateroppervlak die onterecht soms als afgestorven worden beschouwd. Het is
belangrijk om bij handmatig verwijderen zeer voorzichtig via de groene delen aan de
oppervlakte het hele onderwaterwortelsysteem los te trekken. Machinale technieken
worden enkel ingezet bij grote drijvende populaties mits men voldoende maatregelen
kan nemen om te voorkomen dat de planten kunnen hergroeien of dat fragmenten
zich stroomafwaarts kunnen verspreiden. Hergroei na een grondige ruiming komt zeer
langzaam op gang als de plant in het volle water stond. Dit heeft als gevolg dat een
lagere frequentie voor de nazorg mogelijk wordt. Langsheen de oever is handmatige
nazorg en controle steeds noodzakelijk. Doordat de plant laat in volle groei komt kan
de nazorg gebeuren in de late lente.
Opmerking: Kleine waterteunisbloem kan zich eveneens verspreiden door middel van
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Opmerking [ref28]: Dat zijn wel
stengels; de wortels zijn wit!
Opmerking [ref29]: I.t.t.
bovenwaterwortelsysteem?
Beters spreken van ‘wortelstelsel’.
Opmerking [ref30]: ?

zaden. De soort kan daarom best voor de bloei worden bestreden. Zorgvuldige
nacontrole op hergroei is noodzakelijk gedurende enkele jaren.
Daarnaast zorgt ecotoopherstel met verbetering van de waterkwaliteit (verminderen
van nutriëenententoevoer, tegengaan van verbraseming) ervoor dat waterteunisbloem
minder fors zal kunnen terugkomen. Wijzigingen in waterspiegel zoals drooglegging
hebben geen invloed op waterteunisbloem. Gezien het aquatische soorten betreft is
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in Vlaanderen verboden.
In een stabiele biotoop is de kans klein dat waterteunisbloem tot woekering komt, bij
verstoring zoals bij maaiwerken bestaat echter de kans dat waterteunisbloem de
vrijgekomen ruimte gaat innemen. Door kleine, latente populaties preventief te
verwijderen voorkomt men mogelijke woekering.

Beschrijving













Waterteunisbloemen zijn oever- en waterplanten met lange drijvende stengels en
verspreid staande lepelvormige bladeren in het topdeel. In de zomer worden vaak
helder witte sponzige drijfwortels gevormd. De opgerichte stengels dragen aan het
uiteinde opvallende vijftallige gele bloemen en smallere bladeren. Planten kunnen
zowel op de oever als in het water grote groepen vormen. Twee uitheemse soorten
werden in Vlaanderen aangetroffen, deze kunnen als volgt van elkaar worden
onderscheiden:
- Grote waterteunisbloem: Kroonbladeren 15-25 mm lang en bladeren langwerpig 6-12
cm lang, steunblaadjes driehoekig
- kleine waterteunisbloem: Kroonbladeren 7-17 mm lang en bladeren ovaal 3-6 cm
lang, steunblaadjes afgerond
Kan verward worden met waterlepeltje (Ludwigia palustris), een zeer zeldzame
inheemse soort. Waterlepeltje wordt gekenmerkt door glanzende lepelvormige
bladeren van 1-4 cm lang. De ongeveer 2 cm grote bloem zit in de oksel van het blad
en heeft geen kroonbladen maar bestaat uit vier kelkbladen zonder kelkbuis met
evenzoveel meeldraden en één stamper.
Hoogte: 10 cm - 80 cm
Levensvorm: Helofyt
Geslachtsverdeling: Tweeslachtig
Geurend: Neen
Jarigheid: meerjarig
Vrucht: Doosvrucht, Onopvallend
Staat in zaad: vanaf september tot december
Verbreidingswijze: water, wind
Indigeniteit: neofyt
Herkomst: Amerika

Status/bescherming





Zeldzaamheid KFK-klasse: 0 kwartierhokken
Habitatrichtlijn 2: Neen
Habitatrichtlijn 4: Neen
Beschermd: Neen

Exoot



Invasieve exoot: Ja
Status ISEIA: Black list
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Opmerking [INBO31]: Zie algemene
opmerking.







Ecologische impact: Verandering van de abiotiek
Economische impact: Verhindering waterafvoer
Motivatie voor bestrijding: Wwaterteunisbloem vormt een dichte plantenmassa op
oevers en in ondiep water, wat vaak zware gevolgen kan hebben voor fauna en flora.
Door een afname van het zonlicht en zuurstof in het water worden heel wat
waterplanten en dieren onderdrukt.
In water met een laag zuurstofgehalte vertraagt de vertering van plantenresten,
waardoor de bodem volledig bedekt raakt met onverteerd materiaal. Na enkele jaren is
het pak onverteerde resten zo groot dat het boven water komt te liggen en uiteindelijk
land wordt.
Waterrijke gebieden staan bekend om hun grote rijkdom aan soorten. Verlies van dit
soort habitat heeft dan ook negatieve gevolgen voor de biodiversiteit.
Waterteunisbloemen verspreiden zich gemakkelijk vegetatief via de kruipende/
drijvende stengels. Daarnaast kunnen losgerukte plantendelen makkelijk afdrijven en
zich tot nieuwe populaties ontwikkelen, vooral opin eutroof water. Ook onder
voedselarme omstandigheden kunnen deze zich handhaven doch zijn dan minder
woekerend. Bij vVerstoring (vbbv. baggeren of het maaien van de aanwezige
vegetatie) is de kans dat waterteunisbloem een voorsprong krijgt enbevoordelen,
waardoor de soort gaat woekeren.
Aandachtspunten: Wwaterteunisbloem regenereert gemakkelijk vanuit overgebleven
fragmenten of losgeslagen stukjes. Bij de uitvoer vazn het beheer dient daarom steeds
van stroomopwaarts naar stroomafwaarts gewerkt te worden. Door midfdel van netten
kan men ervoor zorgen dat fragmenten zich tijdens het beheer over het water
verspreiden.
Kleine waterteunisbloem produceert eveneeens zeer veel kleine zaden. De soort is
zelfbestuivend zodat 1 plant reeds zaden kan produceren. Grote waterteunisbloem
verspreidit zich momenteel bijna uitsluitend vegetatief.

Relaties


Soorten : Wwaterteunisbloem (Ludwigia grandiflora), Kkleine waterteunisbloem
(Ludwigia peploides)

Encyclopedie




Eutroof
Neofyt
Baggeren
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Opmerking [ref32]: Dat noemen ze
dus verlanding; maar beter geen planten in
het water…

Opmerking [ref33]: ?

Opmerking [ref34]: Dat zijn geen
fragmenten?
Opmerking [ref35]: Wel eerst voor
stroming zorgen, als die er nog niet is.

