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Beheer invasieve exoten met 

vrijwilligers

• Vrijwilligers 

onmisbaar voor

effectieve 

bestrijding



Beheer invasieve exoten met 

vrijwilligers

• Vrijwilligers onmisbaar voor een 

effectieve bestrijding

• Handwerk door professionals is 

onbetaalbaar

• Veel zoekwerk voor laatste 

exemplaren

• Nacontrole 

noodzakelijk



Beheerde soorten door Landschapsbeheer

• Reuzenberenklauw

• Amerikaanse vogelkers

• Canadese kornoelje

• Zwarte (West Amerikaanse) 

Balsempopulier

• Reuzenbalsemien



Reuzenbalsemien

• Unielijstsoort

• Handel verboden

• Plicht om in de natuur aanwezige 

populaties op te sporen, te 

verwijderen, of als dat niet lukt, 

zodanig te beheren dat verspreiding 

en schade zoveel mogelijk wordt 

voorkomen



Problemen reuzenbalsemien

• In winter sterft plant af en laat kale 

bodem achter; erosie van oevers

• Invasieve soort, concurreert 

inheemse vegetatie weg

• Door sterke geur 

lokt plant bestuivers

van inheemse 

planten weg



Eigenschappen reuzenbalsemien

• Kruidachtige, eenjarige plant

• Zaden maximaal 2 jaar kiemkrachtig

• Bloei vanaf half juli

• Grote zaadproductie

• Verspreiding vanaf augustus via 

wegschieten zaden

• Grote concurrentiekracht

• Vormt hoge en dichte bestanden



Bestrijding reuzenbalsemien

• Redelijk eenvoudig

• Verwijderen planten tot augustus

• Uittrekken effectiefste methode

• Bestrijding starten met machinaal 

maaien waar mogelijk

• Bestrijding start 

bovenin 

stroomgebied



Planning bestrijding

• Jaar 1: Verspreiding in kaart brengen 

vanaf half augustus

• Jaar 2: Eventueel terreinvoorbereiding

• Jaar 2 en 3

• 1e ronde machinaal maaien

• Twee rondes handmatig verwijderen

• Controle-ronde rond 1 augustus

• Jaar 4: Nazorg; controle 

en eventueel 

verwijdering



Beheer reuzenbalsemien in 

Biddinghuizen

• In kaart brengen groeiplaatsen



Beheer reuzenbalsemien in 

Biddinghuizen

• Bestrijding gestart in 2014



Beheer reuzenbalsemien in 

Biddinghuizen

• Bestrijdingsgebied jaarlijks 

uitgebreid

• 2015-16-17: terreinvoorbereiding en 

eerste bestrijdingsactie door 

aannemer

• 2015-16-17: Vervolgbestrijding in 

handkracht door vrijwilligers

• 2016 start controle-rondes



Werkzaamheden aannemer vanaf 

2015

• Terreinvoorbereiding: vak toegankelijk 

maken voor vrijwilligers:

verkleinen takken in bosvak met   

kettingzaag/bosmaaier voor 15 maart

• 1 x vegetatie maaien met 

bosmaaier tweede helft mei



Werkzaamheden vrijwilligers

• Bestrijdingsacties in handkracht:

Massavegetaties maaien met de zeis

Uittrekken, ronde in juni en in juli



Werkzaamheden vrijwilligers

• Controleronde

rond 1 augustus

• Aangetroffen 

planten uittrekken

en afvoeren



Kostenplaatje jaar 2, 0,4 ha

• Aannemer (werkvoorzieningsschap):

Uurtarief € 35,- 2 personen

Terreinvoorbereiding 24 uur

1 x vegetatie maaien 12 uur

Kosten aannemer € 1260,-

• Bestrijding door vrijwilligers € 0,-

• Voorbereiding en begeleiding door 

Landschapsbeheer 8 uur à 93,50 = € 748,-

• Kosten per ha circa € 5000,-


