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Het is getuige de inhoud van dit nummer duidelijk dat

invasieve exoten steeds meer oprukken in de Neder-

landse natuur. Met deze toename beginnen de invasieve

exoten geleidelijk een hoofdpijndossier te worden voor de

water- en terreinbeheerders. De kosten voor de bestrijding

van bijvoorbeeld watercrassula (Crassula helmsii; van der

Loop et al.; Nijland, dit nummer) en Aziatische duizend-

knopen (Fallopia spp., Oldenburger & Penninkhof, 

dit nummer) nemen hand over hand toe, en helaas 

niet altijd succesvol.

Verrassend is dat de laatste jaren steeds vaker geluiden
opkomen dat de bestrijding van invasieve exoten wel een
tandje minder kan, omdat de soorten niet meer als schade-
lijk worden gezien of niet meer te bestrijden zijn. In het geval
van waterwaaier (Cabomba caroliniana; Grutters et al., dit
nummer) is daar wellicht wat voor te zeggen op basis van
sommige ecologische functies van de soort, zoals misschien
ook bij Japanse oester (Crassostrea gigas; Gittenberger & Ren-
sing, dit nummer). Bij Amerikaanse vogelkers blijkt uit
onderzoek dat er nu al door veel meer soorten van de struiken
wordt gegeten dan vroeger (Gravendeel & Schilthuizen, 2016)
en dat om die reden volgens de onderzoekers bestrijding
minder nodig wordt. Dat lijkt echter nog voorbarig (Groenen-
dijk & van der Spek, dit nummer), evenals de constatering
dat als de bossen ouder worden de vogelkers daar dan vanzelf
een minder grote rol in zal hebben (Nyssen et al., 2015).
Zeker waar, maar wat gebeurt er in de tussentijd met de
soorten die hun habitat over-
woekerd zien worden? 
Naast het accepteren van exoten
die weinig tot geen impact heb-
ben, zal steeds meer ingegrepen
moeten worden waar invasieve
exoten wel grote ongewenste
effecten hebben op de biodiver-
siteit of het functioneren van
ecosystemen. Beheerders laten
daar geen misverstand over
bestaan (Siebel & Rijks, dit
nummer). Daarbij spelen ook risico’s voor de volksgezond-
heid en andere belangen een rol. Het beleid voor invasieve
exoten krijgt inmiddels wel meer inhoud: de EU stelde een
lijst op van invasieve exoten die bestreden moeten worden
en zal deze lijst ongetwijfeld nog regelmatig uitbreiden (de
Hoop et al.; Adriaens et al., dit nummer). Daarnaast heeft
iedere lidstaat de mogelijkheid om een nationale lijst van
invasieve soorten op te stellen en dient vervolgens deze
beide lijsten te vertalen in concrete maatregelen. Dat gebeurt
bij voorkeur door preventie van introductie en uitroeiing
voordat er sprake is van overlast. Als het daarvoor te laat is,
dient de overheid de schade zo beperkt mogelijk te houden
door de soort onder controle te houden, zie de drietrapsraket
in de Hoop et al. (dit nummer). In Nederland en Vlaanderen

begint de doorvertaling van de EU-verordening in beleid
redelijk op orde te komen.
Daarna gaat het echter om de daden. De voorbeelden in dit
themanummer laten zien dat er in dit opzicht flinke ver-
schillen zijn tussen de Vlaamse en de Nederlandse over-
heid. In België laat men de op de EU-lijst figurerende rosse
stekelstaart (Oxyura jamaicensis) bestrijden (Adriaens et al.,
dit nummer), in Nederland is men huiverig om in te grijpen.
Ook aan voorlichting wordt in België veel gedaan, in Neder-
land veel minder. Goede communicatiecampagnes over nut
en noodzaak van het verhinderen van vestiging en uitbreiding
van invasieve exoten zijn essentieel om het al dan niet met
opzet uitzetten van exoten tegen te gaan. Handelsbelangen
spelen nog te vaak een remmende rol. Zo kan het gebeuren
dat in Nederland heel traag afspraken worden gemaakt 
om in tuincentra de verkoop van een aantal soorten aan
banden te leggen. 
De beheerders dienen nu grotendeels zelf op te draaien
voor de kosten van bestrijding van exoten. Dat is onhoud-
baar, gezien de blijvende instroom van invasieve exoten. In
Natura2000 gebieden is uiteindelijk de Nederlandse staat
verantwoordelijk voor een goede staat van instandhouding.
Die beoogde kwaliteit is er nu in meer dan de helft van de
gebieden niet. Met het verder oprukken van invasieve exoten
zal dit er niet eenvoudiger op worden. Gelukkig zijn ook
positieve resultaten geboekt bij de bestrijding daarvan,
zoals de Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus, Adriaens
et al.; Dijkstra & La Haye, dit nummer). Ook de regionale
bestrijding van sommige wijd verspreide soorten zoals 
de invasieve reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) lijkt
goed mogelijk met een gecoördineerde aanpak (Leuven 
et al., dit nummer).

Tot nu toe is de aanpak van
exoten vooral gericht op de
soort zelf. Wellicht dat met een
beter inzicht in de ecologie van
de soorten een meer systeem-
gerichte aanpak (van der Loop
et al., dit nummer) betere kan-
sen biedt, maar deze benade-
ring van exoten staat nog in de
kinderschoenen. Hier zal veel
meer werk van gemaakt moe-
ten worden om op korte ter-

mijn praktisch toepasbare kennis op te bouwen.
Dit brengt ons op de pijnlijke constatering dat bijvoorbeeld
beheerders en waterschappers in de toekomst waarschijn-
lijk steeds vaker moeten kiezen waar men bestrijding blijft
voortzetten ten behoeve van de inheemse soorten en waar
een ingrijpende verandering van de soortensamenstelling
wordt geaccepteerd of dan maar voor hele andere typen
ecosystemen moet worden gekozen.
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Bloemrijk of gifgroen? 
Onder deze titel organiseert de Heimans en Thijsse Stichting
samen met IVN, KNNV en SoortenNL een symposium over de
toekomst van het platteland op zaterdagmiddag 23 september.
Zal over vijftig jaar nog steeds het grootste deel van het Neder-
landse platteland uit landbouwgrond bestaan? Terwijl er juist
meer ruimte nodig is voor wateropvang en recreatie? En wie gaat
er betalen: de natuur, de boer of de consument?
Het symposium wordt gehouden in de Leeuwenbergh, Utrecht.
Opgave: www.heimansenthijssestichting.nl.
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