Invasie van
waterplanten zorg
voor Rijnland
De reuzenberenklauw kent iedereen als invasieve exoot. Zo ook
de halsbandparkiet. Maar ook in het oppervlaktewater komen
planten voor die een gevaar vormen voor het waterleven en
de doorstroming van de sloten. Thomas van Haaster is bij het
hoogheemraadschap van Rijnland een van de medewerkers die
veel tijd steekt in de beheersing van grote waternavel en andere
supersnelle groeiers.
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D

e maandag na zijn vakantie gaat
Thomas van Haaster, medewerker exotenbestrijding van het
hoogheemraadschap van Rijnland, nog even kijken in een sloot bij Lisse.
Voor zijn vakantie had hij die plek bezocht
en alle planten van de grote waternavel
uit de sloot gevist en ook de slootkant nog
gecontroleerd op deze exoot. Drie weken
later drijft er alweer een flinke hoeveelheid van deze plant op het water. Met een
bladhark haalt Van Haaster de plant uit
de sloot.
“Zo snel kan het dus gaan. Ik haal nu weer
alles weg, ook uit de berm. Grote waternavel kan namelijk ook vanuit het water
naar het gras oversteken. Al het andere
plantmateriaal raakt dan overwoekerd.”

NIET INHEEMS
Grote waternavel is een zogenoemde invasieve exoot. De term hoort bij
planten als de reuzenberenklauw en bij
dieren als de halsbandparkiet. Ze hebben
geen natuurlijke vijanden, waardoor ze
zich gemakkelijk kunnen voortplanten.
Daardoor komen de oorspronkelijke flora
en fauna in het gedrang. De term is een
maatstaf die Wageningen UR hanteert in
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Thomas van Haaster haalt
grote waternavel uit de sloot.

gooit. Daarnaast is het zo dat elk stekje
een nieuwe plant wordt. Dus als de plant
niet zorgvuldig wordt weggehaald en er
stukjes in de watergangen blijven drijven,
dan kan de besmetting steeds erger worden. Wat ook meespeelt in de verspreiding
is het maaien of klepelen van slootkanten
waar exoten in zitten. Dat zorgt voor heel
veel nieuwe stekjes, die gemakkelijk weer
kunnen uitgroeien. Ten slotte kan grote
waternavel die op de kant wordt getrokken daar verder groeien en het jaar erop
voor nog meer problemen zorgen.

VERSTORING

haar overzicht van de Nederlandse flora
en fauna vanaf 1500. Alle planten en
dieren die na dat jaar in Nederland terecht
zijn gekomen en zich ook nog eens snel
verspreiden, krijgen van de NVWA het
predicaat Invasieve exoot. Dat predicaat
alleen is niet voldoende. Eigenlijk begint
daarmee pas een strategie om deze
planten en dieren aan te kunnen pakken.
De overheid heeft de plicht om ze op te
ruimen. Daarbij kan de overheid partijen
aanwijzen die deze taak uitvoeren. Als het
om invasieve waterplanten gaat, dan zijn
het de waterschappen die de taak hebben
om deze op te sporen en te vernietigen.
Bij Rijnland zijn Van Haaster en twee
collega’s daar een flink deel van hun tijd
mee kwijt: Van Haaster twee dagen per
week en zijn collega’s zelfs fulltime. Zij
worden aangestuurd door een werkvoorbereider die ook de nodige uren steekt in
de aanpak.
De toename van het aantal waterplanten
dat in deze categorie valt, is vooral te verklaren uit menselijk gedrag. In de meeste
gevallen zijn het planten die particulieren
in hun vijver zetten. Op enig moment
worden ze te groot, waarna de eigenaar de
vijver leeghaalt en de planten in de sloot

Maar waarom steekt het hoogheemraadschap zoveel tijd in de bestrijding van invasieve exoten? De reden is simpel, aldus
Van Haaster. “Deze waterplanten groeien
zo snel, dat licht en lucht niet meer in
het oppervlaktewater kunnen komen.
Daardoor krijgt het andere waterleven,
zoals vissen en waterplanten, het moeilijk, met een ernstige verstoring van het
ecosysteem als gevolg. Daarnaast raken
de sloten verstopt, wat een gevaar is voor
de doorstroming van de sloten. En als er
een flinke hoeveelheid van bijvoorbeeld
de grote waternavel voor een gemaal of
een stuw komt te liggen, dan is de kans
op verstopping erg groot. Om die redenen
doen we er alles aan om deze invasieve
waterplanten te bestrijden. In totaal kost
dit het waterschap per jaar meer dan een
miljoen euro per jaar.”

Waterhyacint

OGEN EN OREN
Om deze groep snelgroeiende waterplanten aan te pakken, is regelmatig controleren van alle waterlopen essentieel. Die
taak nemen vooral de gebiedsbeheerders
van Rijnland voor hun rekening. Zij zijn
voor Van Haaster en zijn collega’s de ogen
en oren van het waterschap. Daarnaast
hoopt Van Haaster dat ook ondernemers
willen meewerken aan het doorgeven van
mogelijke groeiplaatsen van invasieve
exoten. “We komen op veel plekken, maar
hoe meer meldingen we krijgen, des te beter kunnen we dit probleem aanpakken.”

VERNIETIGEN
De vangst van de maandag na zijn vakantie neemt Van Haaster mee naar een
centraal afvoerpunt. “We verzamelen
alle invasieve waterplanten in een geheel
afgesloten bak. Die gaat naar een verzamelplaats waar alles wordt vernietigd.
Dat doen ook aannemers die wij vragen
om plaatsen waar grote waternavel heel
massaal groeit met een boot of een kraan
te reinigen. Er wordt niets gecomposteerd.
Vernietigen is het enige wat helpt.”

Waterteunisbloem

Belangrijkste
soorten
Van alle invasie waterplanten is de grote
waternavel op dit moment wel het meest
voorkomend. In vrijwel geheel Nederland
komt deze waterplant voor. Dat geldt ook
voor de waterteunisbloem. Verder treffen de
waterschappen nogal eens watersla, waterhyacint en parelvederkruid aan. Relatief
nieuw is de watercrassula, die in het gebied
van Hoogheemraadschap Rijnland nog relatief weinig voorkomt, maar snel toeneemt.
In 1995 werd de eerste melding gedaan. Dit
jaar komt de plant op vele tientallen plekken in heel Nederland voor.
Mogelijk invasieve exoten in de sloot melden kan via: https://www.rijnland.net/
loket/formulieren/meldformulier-exotischewaterplanten/.
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