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STOWA VINDT EXOTISCH WATERPLANTJE ABSOLUUT GEEN ZEGEN

Degrote waternavel:
voorkomen isbeterdan
bestrijden
InH 2 0 nummer12schreefprofessorj. deMaeseneereenartikel waarin hijaangafdatde^rote
watcrnavelnietalleenmaar nadelenheeft, maarooknutticjgebruiktkanworden.Onderstaand leest
ueenreactievandeSTOWAopdatartikel.
InH 2 0 nummer 12 schreefprof!J. De
Maeseneer vandeUniversiteit vanGentover
deervaringen met degrotewatetnavelin
België.Prof DeMaeseneerbeschreefde
gunstige werking vandeplant bij hetzuiverenvan met afvalwater verontreinigde
oppervlaktewateren.Gelukkig komen situatieszoalsdoor DeMaeseneer beschreven in
Nederland niet veelmeer voor.Daarwaar
dat nogwelhetgevalis,bijvoorbeeld nabij
overstorten vanslecht functionerende rioolstelsels,wordt hardgewerktaan hetbestrijdenvandebron van verontreiniging.
InNederland zijn deervaringen metde
grote waternavel anders.Eenaantal waterbeheerders ondervindt groteoverlastvan
dezeplant. Het verspreidingsgebied vande
grotewaternavel neemt inNederland nog
steeds toe,waardoor steedsmeer waterbeheerdersdirecttemaken krijgen metdeze
plant.
Dit wasvoordeStichtingToegepast
Onderzoek Waterbeheer (STOWA)aanleidingomdeervaringen van Nederlandse
waterbeheerders tebundelen ensamen met
eenbeschrijving vandekenmerken ende
ecologievan degrotewaternavel tepublicerenindebrochure 'Degrote waternavel,
voorkomen isbeterdan bestrijden'.
Degrotewaternavel[Hydwcotyleranunculoides] iseenwaterplant dievanoorsprong
niet inNederland voorkomt.Desoortwordt
delaatstejarenechteropsteedsmeet plaatsenaangetroffen envaakleidtdieaanwezigheidtotproblemen.Deproblemen worden
veroorzaaktdoordeexplosievegroeivande
grotewaternavel:deplanten kunnen in korte
tijd hethelewateroppervlak bedekken.
Deoverlast diebijenkele waterschappen
isopgetreden, heeft tot hogekostengeleid;
kosten dieingeen enkelerelatiemeer stondentot denormale kosten voorhet beheer
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en onderhoud van watergangen.Devrees
bestaat datdeplant zichzalhandhaven en
zichvetder zalverspreiden.Ook waterbeheerdersdietot nu toeverschoond zijn
gebleven vandewaterplant kunnen ermee
geconfronteerd worden.Problemen kunnen
grorendeels worden voorkomen alsdegrote
waternavel optijd wordtontdekt.Opbasis
vanervaringen bij enkele waterschappen
worden daarom maatregelen voorgesteld die
effectief zijn gebleken ingevallen waarin al
welproblemen waren ontstaan.
Degrote waternavel iseen typische
oeverplant.Deplanten ontwikkelen zich
rond dewaterlijn. Vandaaruit vormende
planten uitlopers naar alle kanten. Deplantengroeien alleen invoedselrijk water.Met
name in water met hogenitraat- en fosfaat-

gehaltes groeit deplant snel.Opdemeeste
vindplaatsen blijkt het water ooktroebel te
zijn, meestaldoorzwevend slibmet een
hoog organische-stofgehalte.
Degrotewaternavel iseensoort uit
warmerestreken.Dit blijkt onder andere
ookuit het late tijdstip van ontwikkeling:
pasindeloopvanjuli ishet water warm
genoegomdegroeigoedopgangtelaten
komen.Ditvoorjaar isdegroeidoorde
zachte winter overigens aleerdergestatt.De
planten zijn vorstgevoelig.Blootgesteld aan
vorstoverleven deplanten een strenge
winter niet.Bescherming tegen vorstkande
plant echter vinden in eendikkedeken van
nietgemaaid liesgras,onder invloed van
kwelwater uit deoeverzone,ofbij lozingvan
koelwater ofeffluent vaninstallaties voorde
zuivering van rioolwater.
Deplant ondervindt waarschijnlijk geen
concurrentie vanandereplanten. Daarentegen worden sommigeandere planten wel
verdrongen, metnamedeonder water
groeiendesoorten.Deverspreiding vande
plant gebeurt vooraldoor stekken: stukjes
plant dieworden weggegooid ofmee
worden gevoerd door het water alser
gemaaid is.Het iszeeronwaarschijnlijk dat
deplanten doorzaden worden verspreid.
Bloeitreedt inderegelnietop.Erzijn
slechts enkelemeldingen bekend vande
vondstvanbloemen,maar totzaadzetting is
het niet gekomen.
EngelsDNA-onderzoek, uitgevoetdop
planten uit Engeland enNederland, geeft
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aan dat vrijwel alleplanten afkomstig zijn
vanslechtséénofenkelestekjes uit ZuidAmerika.Erontstaan vanuit eeneerste
vestiging langsdekanthalvecirkelsvan
planten opdewaterlijn ofhelecirkels in het
water.Degroeisnelheid isheteerstejaar
meestal nogbeperkt. Dejaren daarna zijn
die(halve)cirkelsinelkaar doorgegroeid of
isereen langgerekte strookvan planten
langsdeoever tevinden.Instromend water
kandeverspreiding heelsnelgaan.Ineen
grotegenormaliseerde beek kan deplant
enkeletientallen kilometers perjaar oprukkenmet destroom mee.Ookkan deplant
zichsnelverspreiden inde hoofdwatergangenvan poldergebieden alswater wordt
ingelaten waarin stekjes voorkomen.
Deplanten kunnen opeen geïsoleerde
groeiplaats weliswaar ookmassaal tot
ontwikkeling komen,maar desnelheid
waarmeezezich verspreiden blijft danzeer
beperkt.Demanier waarop watergangen
worden geschoond vanwater- en oeverplanten isvangroteinvloed opde verspreiding
vandegrotewaternavel. Onderhoudsmethoden diehet beschadigen vanplanten tot
doelhebben,bevorderen eensnelleverspreiding vandesoort.Vooralveegboten veroorzaken veelfragmenten (stekjes) diezich
gemakkelijk verspreiden.Dezemanier van
schonen beperkt degroeioverigens nauwelijks. Deervaringen vaneenaantal waterbeheerders zijn opgenomen indeeerder
genoemde STOWA-brochure.

Andere situatie
InNederland ishet beelddat bestaat
vandegrotewaternavel anders danprof.De
Maeseneer inH 2 0 nummer 12 schetst voor
Belgïe.Doordat deplanten zeersneleen
grootwateroppervlak kunnen bedekken,
vormen zeineenaantalgebieden eengroot
probleem.Indit opzicht zijn deervaringen
vandeNederlandse waterbeheerders anders
dat dievandeheerDeMaeseneer,die
aangeeft dat deplant makkelijk in toom te
houden zou zijn.
InNederland kandewaterafvoer door
deenormeplantenmassaernstig worden
gestremd.Bijeenpiekafvoer kunnen de
planten daarbij losraken enzichophopen bij
bruggen, dammen, gemalen en andere
kunstwerken. Dekrachten diedaardoor op
dezekunstwerken worden uitgeoefend
mogen niet worden onderschat. Ookde
opmerkingdat desoortgeen bedreiging zou
vormen voordeinheemseflorawordt door
onsabsoluut niet onderschreven.Voorbeeldenvanverdringing van inheemse soorten
door agressiefgroeiendeexotenzijn erte
over.Het lijkt onsdanook terechtdatde
staatssecretaris van natuurbeheer inmiddels
toegezegd heeft maatregelen tegen verdere

verspreidingvandesoort tezullen nemen
en samen met Groot-Brittannie eenvoorstel
voorregelgeving bij deEGheeft ingediend.
Door massalegroei vandegrotewaternavelkanookjuist een waterkwaliteitsprobleem optreden:afsluiting vanhet wateroppervlak kanzuurstofloosheid en vissterfte
veroorzaken.Wanneer het water helemaal
dichtgroeit, vormtdat ookeen probleem
voorrecreanten alshengelaars en kanovaarders.
DedoorDeMaeseneervermeldepositieveeigenschappen vandegrote waternavel
bij hetzuiveren vanafvalwater zijn voor
Nederland niet relevant.Situaties alsdiein
deLangeledeinVlaanderen komen in
Nederland gelukkignietmeervoor.Verbetering vandewaterkwaliteir door waterplanten iseenverschijnsel dat demeeste waterbeheerders ensiervijverliefhebbers kennen
met allerhande soorten waterplanten. In
zijn artikel schrijft deheerDeMaeseneer
aandegrote waternavel positieveeigenschappen toeals'verklikker'van organische
belasting.Aandewaterbeheerders inNederland staat voorditdoeleenaantal andere
indicatoren en instrumenten ter beschikkingmet minder ongunstige eigenschappen.Indit verband kunnen bijvoorbeeld de
doordeSTOWAontwikkelde ecologische
beoordelingssytemenvoor oppervlaktewater
genoemd worden,terwijl vanveel inheemse
water- enoeverplanten ookallangeen
duidelijke indicatiewaarde voor(slechte)
waterkwaliteit bekendis.
Debrochure'Degrotewaternavel,voorkomen
isbeterdanbestrijden'isuitgebrachtindepublicatiereeksvandeSTOWAondernummer2000zi. Debrochureistoegezondenaandedeelnemers
indeSTOWA enaandeabonnementhoudersop
STOWA-rapporten.Anderebelangstellenden
kunnendebrochureondervermeldingvantitelen
rapportnummerbestellenbijHagemanFulfilmentBV,Postbusrrro,3330CCZwijndrecht
(078)61911}Z, e-mail: hjfawxs.nl
DoordeSTOWAzalop haarinternetsiteeen
apartepaginawordengewtjd aande.grotewaternavel.
Op4oktoberverzorgtdeSTOWA,samenmet
desubgroepslotenvandeWerkgroepEcologisch
Waterbeheer,eendiscussiemiddagvoorecologen
overditonderwerp.Inhetnajaarstaatdegrote
waternavelookophetprogrammavaneenNVAstudiedagoverplageninhetwaterbeheer. f
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TWMgaatpraten met
WOBenWNWB
DeTilburgscheWaterleiding Maatschappij
(TWM)verzetzichnietlangertegentegenverregaandesamenwerking metdetweeandere
Brabantsewaterleidingbedrijven:Waterleiding.maatschappijOost-BrabanrenWaterleidingmaatschappij 'Noord-West-Brabant'.De
komendewekenpraatdirecteurStokmetzijn
collega'sinDenBoschenBredaoverdeoprichting
vaneencoöperatie.
DeTWMbaseert haar nieuwe houding
opderesultaten vaneenonderzoek vande
jurist profmr. R. GallevandeKatholieke
Universiteit Brabant.Hij onderzocht in
opdracht vandegemeenteTilburg,met90
procentdegrootste aandeelhouder vande
TWM,deafgelopen tweemaanden eventuelesamenwerkingsmodellen voordedrinkwaterbedrijven inBrabant.Uitdat onderzoekkomt het coöperatiemodel, waarbinnen
dedriegenoemde bedrijven eenzekere mate
vanvrijheid behouden, alsdebesteoplossingnaar boven.

Geen fusie
Directeur Stokpraat niet overeen fusie
mer debeideandereBrabantse waterleidingbedrijven. TWMisnamelijk absoluut
geenvoorstander vanééngroot waterleidingbedrijfwaar alleen meer van
hetzelfde wordtgeboden. HetTilburgse
waterleidingbedrijf koosenigetijd geleden
daarentegen vooreen"strategische,complementaire alliantie"metDelta enWaterbedrijfEuropoort.Ookde drinkwarertarieven
spelen indediscussies eengrote rol. TWM
levertzoongeveer hetgoedkoopste water in
Nederland. Detarieven bij detweegrotere
Brabantse waterleidingbedrijven liggen
duidelijk hoger.
Stokwilnu bekijken watdedrie partijen
indepraktijk bindt enwat de toegevoegde
waarde kanzijn. Dedirecteur vande
Tilburgsche Waterleidingmaatschappij ziet
weldenoodzaak vanenige schaalvergroting
omeenbelangrijkere gesprekspartner te
kunnen worden voordeprovincieen het
Rijk éndewaterschappen. •(

RoelfPot
Bas van der Wal
Voormeerinformatie:e-mail:
B.van.der.Wal@stowa.nl
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