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Aanpak probleem met invasieve exoten in bos- en natuurgebieden 

• Waar hebben we het over? 

 

• Welke strategie is de beste? 

 

• Algemene opties 

 

• Struiken, bomen en ruigtekruiden 



Waar hebben we het over? 

• Exoten 

 

 

• Invasieve exoten 

 

 

• Te bestrijden invasieve exoten 

 

• (on)opzettelijk ingevoerd van buiten 

Europa 

 

• Toenemend en leidend tot problemen 

(biodiversiteit, volksgezondheid, 

veiligheid) 

 

• Daadwerkelijk effectief te bestrijden of 

beheersen 

 



Proactief is altijd beter 

Tijd 

Populatie 

omvang 

Grote problemen, 

Moeilijke bestrijding, 

Hoge kosten 

Nog nauwelijks problemen 

Bestrijding nog effectief, lage kosten 



Aanpak invasieve exoten 

• Introductie tegengaan 

• Vroeg ontdekken en bestrijden 

• Beheersen 

  - invasieve soort steeds in aantal reduceren 

  - verdere verspreiding tegengaan 

  - natuurlijke vijand introduceren 

• Ecosysteem aanpassen (en doel) 

  - door concurrentiekrachtigere inheemse soorten (licht) 

  - door wijziging abiotiek 
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Proactieve aanpak bij planten (No regret en goed nabuurschap) 

• Soorten bestrijden voordat ze problemen gaan geven. 

 

• Maar welke soorten dan aanpakken? 

 

• Soorten die heel snel dominant worden en  soorten die elders in hetzelfde klimaatgebied 

al bewezen hebben voor grote problemen te zorgen. 

 

• Vooral struiken, ruigtesoorten, oeverplanten en waterplanten 



Struiken 

• Vooral via bessen verspreidende soorten 

• Minder natuurlijke vijanden en beter bestand tegen begrazing dan inheemse soorten 

• Problemen met name in begraasde ecosystemen en lichte bossen 

 

• Sterk regeneratievermogen van ondergrondse delen 

• Chemische bestrijding (Glyfosaat) struiken alleen effectief bij stobbenbehandeling met 

grotere diameters (>3 cm) 



Invasieve struiken 

 

Amerikaanse vogelkers 

 (Prunus serotina) 

 

Duinen, heiden, lichte bossen 

 

-Planmatig struiken afzetten en 

zorgvuldige stobbenbehandeling met 

glyfosaat  

 

- Ringen 

 

- Zaailingen trekken of drukbegrazen 

  (klepelen in droge zomer) 

 

- Beschaduwen 

 

 



Invasieve struiken 

 

Aziatische cotoneaster soorten 

 (Cotoneaster ambiguus,  

       (bullatus, dielsianus, horizontalis) 

 

Duinen, graslanden, lichte bossen 

 

 - Uitgraven struiken 

(- stobbenbehandeling glyfosaat) 

 

- Plaggen 

 

- Zaailingen trekken 



Invasieve struiken 

 

Trosbosbes 

 (Vaccinium corymbosum) 

 

Vochtige heide, herstellend hoogveen 

 

- Struiken uitgraven 



Invasieve bomen 

Amerikaanse eik 

 (Quercus rubra) 

 

Lichte bossen 

 

- Zaaddragende bomen ringen 

 

- Planmatig stobbenbehandeling 

glyfosaat 

 

- Eikelvraat door varkens 

 

- Zaailingen verwijderen 



Invasieve landplanten 

Reuzenbalsemien 

 (Impatiens glandulifera) 

 

Voedselrijke bossen 

 

- Maaien voor zaadzetting onder 1e 

knoop bij droog weer 

(evt. uittrekken) 

 

- Herstel jaarlijkse 

voorjaarsoverstroming 

 

 



Invasieve landplanten 

Reuzenberenklauw 

 (Heracleum mantegazzianum) 

 

Bermen en bosranden 

 

- Schapenbegrazing 

 

- Herhaald uitsteken 

 

- Frequent maaien 



Invasieve landplanten 

Aziatische duizendknopen 

 (Fallopia japonica) 

  (Fallopia sachalinense) 

 (Fallopia x bohemica) 

 (Persicaria wallichii) 

 

- Glyfosaat (injecteren) 

 

- Afdekken (Zorgvuldig) 

 

- Frequent maaien 

 

- Lange inundatie 

 



Algemene tips 

• Neem invasieve exoten mee in monitoring 

 

• Extra aandacht bij natuurontwikkeling/ inrichting 

 

• Zorg dat invasieve exoten meegenomen worden in beheerplan Natura2000 

 

• Gezamenlijke aanpak met de buren 

 

• Meer informatie op website van het Bosschap/ VBNE 



Dank u wel. Vragen? 

En van welke invasieve exoot heeft u last? 



Invasieve struiken 

 

Rimpelroos 

 (Rosa rugosa) 

 

Duinen, droge graslanden 

 

- Struiken uitgraven 

 



Invasieve struiken 

 

Canadese kormoelje 

 (Cornus sericea) 

 

Beek- en rivierbegeleidende bossen 

 

- Struiken uitgraven 



Invasieve landplanten 

Late guldenroede 

 (Solidago gigantea) 

 

Begraasde voormalige 

landbouwgronden 

 

- 2 x maaien in zomer 



Invasieve landplanten 

Alsemambrosia 

 (Ambrosia artemisiifolia) 



Invasieve oeverplanten 

Grote waternavel 

 (Hydrocotyle ranunculoides)) 

 

 



Invasieve oeverplanten 

Kleine waterteunisbloem 

 (Ludwigia peploides) 

 



Invasieve oeverplanten 

Watercrassula 

 (Crassula helmsii) 

 



Invasieve oeverplanten 

Waterteunisbloem 

  (Ludwigia grandiflora) 

 

 


