
 

www.inbo.be Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO.A.4325 1 

Advies over beheer- en 
bestrijdingsmaatregelen voor 
watercrassula in het provinciaal 
domein Puyenbroeck (Oost-
Vlaanderen) 

Adviesnummer: INBO.A.4325 

Auteurs: Jo Packet, Kevin Scheers & Luc Denys 

Contact:  Lode De Beck (lode.debeck@inbo.be) 

Kenmerk aanvraag:  e-mail van 7 februari 2022 

Geadresseerden:  Provincie Oost-Vlaanderen  

  

T.a.v. Koen Van Roeyen & Anthony Roegiers 
Provinciaal domein Puyenbroeck 
Puyenbrug 1a 
9185 Wachtebeke 

  
koen.van.roeyen@oost-vlaanderen.be 

anthony.roegiers@oost-vlaanderen.be 

 

Dr. Maurice Hoffmann 
Administrateur-generaal wnd. 

 

mailto:lode.debeck@inbo.be
mailto:koen.van.roeyen@oost-vlaanderen.be


 

2 INBO.A.4325 www.inbo.be 

Wijze van citeren: Packet J., Scheers K. & L. Denys (2022). Advies over beheer- en 
bestrijdingsmaatregelen voor watercrassula in het provinciaal domein Puyenbroeck (Oost-Vlaanderen). 
(Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; nr. INBO.A.4325). Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. 
 
 

Aanleiding 

Eén deel van het provinciaal domein Puyenbroeck (Oost-Vlaanderen) werd heringericht als 
landschapspark waarin heuvels, depressies en waterpartijen elkaar afwisselen. De omvorming 
van het voormalige bloemenpark werd aangevat in 2018 en in 2020 gefinaliseerd. Dit deel van 
het domein wil een gevarieerd landschap bieden dat moet uitnodigen tot een avontuurlijke 
beleving. De herinrichting werd gerealiseerd op een perceel met een groeiplaats van 
watercrassula (Crassula helmsii). Ondanks een aantal veiligheidsmaatregelen bij het 
verwijderen van deze lastige invasieve uitheemse soort dook de soort na herinrichting terug 
op. Door het sterke pionierskarakter van de site dreigt de soort vrij spel te krijgen op de oevers 
van pas gecreëerde depressies en waterplassen. De grootste populatie, en nog steeds 
uitbreidend, is aanwezig op de zgn. schaatsweide. Deze zeer ondiepe depressie wordt bij 
aangekondigd vriesweer kunstmatig onder water gezet. Er wordt gevreesd dat de zacht 
glooiende oevers en het vochtig mineraal substraat een ideaal uitgangspunt zijn voor 
dominantie van watercrassula.  
 
 

Vraag 

Welke maatregelen kunnen getroffen worden om watercrassula in het domein aan te pakken? 
Deze maatregelen kunnen zowel verwijdering als beheersing van de soort als doelstelling 
hebben. 
 
 

Toelichting 

1 Inleiding 

Dit advies stelt een aantal mogelijkheden voor gebaseerd op het rapport ‘Leidraad voor het 
beheer van watercrassula in Vlaanderen’ (Scheers et al., 2020), het artikel ‘Actie tegen 
Watercrassula: pleidooi voor een meer systematische aanpak’ (Scheers et al., 2021) en de 
INBO-adviezen: ‘Watercrassula in het Biscopveld: bestrijdings- en beheeropties’ (Packet et al., 
2021) en ‘Advies over het plan van aanpak voor watercrassula in het erkend natuurreservaat 
De Zegge’ (Scheers et al., 2022b). 

Naar aanleiding van de problematiek werd op vraag van Provincie Oost-Vlaanderen - dienst 
Integraal Waterbeleid en de beheerploeg van het provinciaal domein Puyenbroeck een 
veldbezoek georganiseerd op 1 september 2021. Door een rondleiding op de besmette locaties 
en een bezoek aan de nabijgelegen depressies en plassen kon de grootte van de problematiek 
voldoende worden ingeschat. Verder werden de overige watervlakken in het landschapspark 
onderzocht naar de aanwezigheid van watercrassula. Tevens wordt de historiek van de 
besmetting uitgebreid toegelicht en worden de reeds uitgevoerde maatregelen besproken. 
  
2 Situering en beschrijving 

Het provinciaal domein Puyenbroeck is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen op het 
grondgebied van de gemeenten Wachtebeke, Zaffelare en Eksaarde. Het domein is ongeveer 
510 ha groot en omvat uitgebreide sportaccommodaties (sporthal, zwembad, golfterrein), 
speeltuinen, ligweiden, bossen, vijvers en een dierenpark. In het zuidwestelijke deel van het 
park werd in 2018 het voormalige bloemenpark heringericht tot een avontuurlijk 
landschapspark met heuvels, vijvers, depressies, lig- en schaatsweide. Figuur 1 toont de 
situatie voor de herinrichting (2016) met aanduiding van het voorkomen van watercrassula in 
een aangelegd bassin met rietlabyrint en de situatie na herinrichting als avontuurlijk 
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landschapspark (2021), met aanduiding van de besmette waterpartijen of depressies. De 
vroegere groeiplaats bevindt zich na herinrichting op een ondiep uitgegraven depressie die in 
de winter tijdens vorstperiodes dienst moet doen als schaatsweide.  

Tijdens de herinrichting werd de besmette site met de nodige voorzichtigheid afgegraven en 
de besmette grond werd begraven onder de heuvel ten westen van de huidige schaatsweide. 
Niettegenstaande de aandacht voor mogelijke risico’s voor besmetting en verspreiding dook 
watercrassula toch op in de heringerichte site. Het viel hierbij op dat de eerste groeiplaatsen 
van watercrassula zich bevonden op de transportroute van het besmette materiaal. 
Vermoedelijk werd wel voldoende aandacht besteed aan het verwijderen van watercrassula op 
zich, maar werd te weinig aandacht besteed aan de bioveiligheidsmaatregelen tijdens het 
transport van het besmette materiaal en/of het betreden van de besmette zone(s) tijdens de 
werken. 
 
  

  
Figuur 1 toont de situatie in 2016 (links) en in 2021 (rechts). Rode polygonen geven de watervlakken 

weer met watercrassula. 
 

 
In 2020 werd watercrassula ook op de licht glooiende oevers van de schaatsweide aangetroffen 
(figuur 2, locatie 1). De eerste planten werden vastgesteld op de afvoerroute van het besmette 
materiaal. In de loop van 2020 werden deze locaties geplagd. Dit bleek onvoldoende, want al 
snel werd vastgesteld dat watercrassula eveneens op andere plaatsen voorkwam en dat de 
populatie zich snel uitbreidde langs de zuidelijke helft van de depressie (figuur 2). In de loop 
van 2021 werd watercrassula ook gevonden op locatie 2 (figuur 2). De planten werden 
stelselmatig handmatig verwijderd. Tijdens het veldbezoek op 1 september 2021 werden op 
locatie 2 nog steeds enkele planten aangetroffen en werden ook op locatie 3 voor het eerst 
enkele planten opgemerkt. In alle andere plassen en depressies werd tijdens de prospectie 
geen watercrassula vastgesteld. 
 
De schaatsweide (locatie 1) is ongeveer 1,6 ha groot en is ondiep uitgegraven met sterk 
glooiende oevers (figuur 3). De depressie is nergens meer dan 35 cm onder het maaiveld diep 
en grotendeels minder diep. Ze wordt in de winter gevuld met water uit de Zuidlede met een 
pompsysteem, zodat bij vriesweer een groot ondiep watervlak ontstaat dat kan dienstdoen als 
schaatsweide. Het waterpeil zakt van nature in het voorjaar en zomer weg, zodat de depressie 
droogvalt. Bij aanhoudende regen blijft periodiek wel water staan in de depressie. Momenteel 
groeit in de depressie nauwelijks vegetatie en zijn enkel de snel droogvallende oevers begroeid 
met pioniervegetatie. Watercrassula is in deze zone aanwezig, maar nog niet dominant. Op de 
hogere oever komen zowel verspreide planten als grotere kernen voor. In de wat lagere delen 
zijn zeer veel kiemplanten en solitaire planten aanwezig. Het open karakter van de begroeiing 
en het sterk fluctuerend waterpeil met een zeer geleidelijk glooiende oever zorgt voor ideale 
omstandigheden opdat watercrassula kan uitgroeien tot een gesloten, éénsoortige 
vegetatiemat. De besmette oppervlakte is ongeveer 1.650 m² groot. Vanuit deze locatie 
kunnen vrij gemakkelijk alle watervlakken en waterpartijen in de buurt worden gekoloniseerd. 
Doordat zaden en vegetatieve fragmenten zich gemakkelijk verspreiden (water, vogels, 
recreanten enz.), kan besmetting van nabijgelegen watervlakken en depressies snel en 
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gemakkelijk gebeuren. Alle depressies en watervlakken zijn vrij toegankelijk. De 
kolonisatiekans (tabel 1) is bijgevolg groot. 
 
 

 
Figuur 2: Aanwezigheid van watercrassula in het landschapspark op 1/09/2021. Rode stippen geven 
geïsoleerde planten weer, rode vlakken geven zones weer waar watercrassula een grotere dichtheid 

bereikt. 
 
 
 

 

 

 
Figuur 3: Locatie 1 (schaatsweide), ondiepe, schaars begroeide depressie met glooiende oevers. 

 
 

Locaties 2 en 3 zijn vrij gelijkend aan elkaar (figuur 4). Ze zijn dieper uitgegraven en houden 
dan ook permanent water, al fluctueert het waterpeil ook in deze plassen zeer sterk. Bij 
langdurige droogte in de zomermaanden is er sprake van droogval. Dit laatste geldt zeker voor 
locatie 3. De oevers hebben een vrij steil profiel. Het vullen van de schaatsweide met water 
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uit de Zuidlede gebeurt via locatie 2. In principe is de overloop zo geconstrueerd dat er geen 
water uit de schaatsweide naar locatie 2 terugstroomt.  
 
 

 

 
Figuur 4: Locatie 2 (boven) is permanent waterhoudend met fluctuerend waterpeil en steilere oevers. 

Locatie 3 (onder) met sterk fluctuerend waterpeil en droogvallend bij langdurige droogte. 
 
 

Zowel de besproken locaties als de overige watervlakken en depressies in het landschapspark 
vormen uiterst geschikte standplaatsen voor watercrassula. Wanneer geen maatregelen 
worden genomen wordt verwacht dat watercrassula sterk zal gaan domineren. 
 
 
3 Kolonisatiekans 

De kolonisatiekans (figuur 5) geeft informatie over de kans op besmetting en de aanbevolen 
frequentie van controle en nazorg voor besmette en niet besmette watervlakken Ze kan ook 
gehanteerd worden voor nog aan te leggen depressies. Voor besmette locaties kan het een 
idee geven van de kans op herkolonisatie na verwijdering en de nodige frequentie van 
preventieve controles.
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Figuur 5: Het bepalen van de kolonisatiekans door het scoren op verschillende criteria (Scheers et al., 
2020). 
 
 
 
Figuur 6 geeft besmette poelen (rood) en de potentiële groeiplaatsen (blauw) binnen een straal 
van twee kilometer weer. Voor de aanwezigheid van watercrassula binnen de buffer werden 
de gegevens van waarnemingen.be gebruikt vanaf 2010. Voor veel watervlakken is niet 
geweten of er watercrassula voorkomt. In deze bufferzone liggen 84 watervlakken, waarvan 
ruim 60 % binnen het provinciaal domein. Deze aantallen tonen het belang aan van de 
besproken locaties als mogelijke bron voor verdere verspreiding, zowel binnen als buiten het 
provinciaal domein Puyenbroeck.  
 

 

https://waarnemingen.be/
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Figuur 6: Een buffer van 2 km (rode cirkel) rond de gekende besmette locaties (rode vlakken) in het 

Provinciaal Domein Puyenbroeck, met de daarin gelegen watervlakken (Scheers et al., 2022a). 
 
 
 

Tabel 1: Scores voor de kolonisatiekans per watervlak en op gebiedsniveau. 

Puyenbroeck kolonisatiekans 
watercrassula op 

2 km 
minerale 
bodem ganzen toegankelijk monitoring 

 score (4) (3) (2) (2) (1) 

Locatie 1 9 4 3 0 2 0 

Locatie 2 9 4 3 0 2 0 

Locatie 3 9 4 3 0 2 0 

Landschapspark 5 0 3 0 2 0 
 
 
 
Tabel 1 geeft de kolonisatiekans weer voor elke gekende groeiplaats afzonderlijk en voor het 
landschapspark in zijn geheel. Voor de aparte locaties wordt een hoge kolonisatiekans 
bekomen. De hogere score volgen uit de aanwezigheid van een nabije populatie (binnen het 
landschapspark), de pioniersituatie met veel minerale bodem en de vrije publieke toegang. 
Hieruit volgt dat alle locaties binnen de perimeter minstens tweemaal per jaar preventief 
gecontroleerd moeten worden. Na werken of bestrijdingsacties is het aan te raden om nog 
frequenter te monitoren. Buiten het landschapspark komen binnen de 2 km geen besmette 
locaties voor. Indien watercrassula in het landschapspark volledig verwijderd zou worden is er 
hier een verhoogd risico omwille van de aanwezigheid van veel open minerale bodem en het 
publiek toegankelijke karakter van het gebied. Een beperktere kolonisatiekans kan aldus 
bekomen worden door de toegankelijkheid te beperken en de oppervlakte aan minerale bodem 
te verminderen.  
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4 Maatregelen 

4.1 Algemene regels 

Beschouw een plaats met watercrassula als een risicozone! 
 
Betreed dergelijke locaties met voorzichtigheid en neem voorzorgsmaatregelen in acht in 
verband met bioveiligheid (Scheers et al., 2021). Watercrassula kan zich door middel van 
kleine plantfragmenten (Coughlan et al. 2022) en tevens uit de zeer kleine zaden (minder dan 
0,5 mm) makkelijk verder verspreiden. Na een prospectiebezoek op een besmette locatie dient 
schoeisel volledig gereinigd te worden vooraleer er andere natte depressies of watervlakken 
worden bezocht. Bekijk dan ook bij het verlaten van een besmette site welke route je best 
neemt om geen andere locaties te besmetten. Beter is het om bij het betreden van gekende 
locaties, specifiek ander schoeisel aan te trekken dat enkel wordt gebruikt bij het betreden van 
sites met watercrassula (‘crassula-laarzen’; van der Loop et al., 2022). Indien meerdere natte 
locaties worden bezocht, zet men de site met watercrassula als laatste op het programma.  
 
Isoleer de besmette watervlakken door deze af te sluiten voor publiek en hun huisdieren. 
Er kan een uitzondering worden gemaakt voor het schaatsen op natuurijs. Schaatsen wordt 
als minder risicovol beschouwd zolang eventuele risicozones zich onder het ijs bevinden. 
Oeverzones kunnen eventueel beschermd worden tegen betreding om schade te beperken. Op 
deze manier worden pionierszones, later in het groeiseizoen, vermeden. Het maaien van 
besmette watervlakken en hun oevers moet vermeden worden; maaien werkt verspreiding 
van watercrassula in de hand. Indien maaien een essentiële beheersvorm is, dienen alle 
bioveiligheidsmaatregelen genomen te worden voor personen, het gebruikte materiaal en het 
afvoeren van maaisel. Veranderingen in het beheer of doelstellingen kunnen een bijsturing van 
het beheerplan vragen. 
 
Stel een communicatieplan op. Voorzie infoborden om duiding te verschaffen. Informeer 
vrijwilligers, ook via nieuwsbrieven, sociale media, … Dit resulteert doorgaans ook in meer 
draagkracht voor latere bestrijdingsmaatregelen. 
 
4.2 Specifieke maatregelen 

De keuze van maatregelen en het bepalen van de doelstelling hangen in sterke mate af van 
de te behandelen oppervlakte, waarbij haalbaarheid de keuze verder bepaalt. Scheers et al. 
(2020) stellen hiervoor een beslissingsboom voor waarin de te behandelen oppervlakte bepaalt 
welke maatregelen in aanmerking komen: verwijderen door manueel of machinaal plaggen of 
dempen van de groeiplaats. Verder kunnen, best in combinatie met deze acties, ook 
systeemgerichte maatregelen worden genomen (van Kleef et al., 2017), waarbij de focus ligt 
op het voorkomen van vermesting (bv. door watervogels, infiltratie), het aanbrengen van 
concurrerende doelsoorten die de vegetatiemat snel kunnen sluiten, of het instellen van een 
hoog en stabiel waterpeil, bij voorkeur met zeer bicarbonaatrijk water (pH > 8).  
 
Wanneer we de beslissingsboom volgen, wordt voor de kleine populaties (≤ 1 m²) op locaties 
2 en 3 verwijdering als maatregel voorgesteld. Het stappenplan hiervoor wordt verder 
uitgewerkt onder 4.3. Op de schaatsweide (locatie 1) kan de keuze worden gemaakt tussen 
verwijderen en beheersen. Verwijdering van de soort houdt het integraal plaggen in van de 
volledige oppervlakte van het watervlak (1,6 ha). Gezien de grote inspanning en daaruit 
volgende kosten, kan beheersen een alternatieve keuze zijn. Daarbij wordt maximaal ingezet 
op het minder geschikt maken van de groeiplaatsen voor watercrassula en het aanbrengen en 
stimuleren van een concurrerende vegetatie. Met deze maatregelen wordt geen volledige 
verwijdering van watercrassula tot doel gesteld, maar wordt er voor gezorgd dat de soort niet 
(of minder) dominant wordt. In dit laatste scenario blijft watercrassula zeer waarschijnlijk 
aanwezig en blijft de groeiplaats een potentiële bron voor verdere verspreiding, binnen en 
buiten het gebied. 
 
Voor de schaatsweide (locatie 1) wordt geadviseerd om de oevers af te graven (0,27 ha), 
waarbij een steiler oeverprofiel wordt gecreëerd. Vermits het gedeeltelijk met watercrassula 
besmette bodem betreft (0,17 ha), moet het stappenplan beschreven onder 4.4 gevolgd 
worden, inclusief bioveiligheidsmaatregelen. Na het afgraven moet de volledige oppervlakte 
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van de schaatsweide zo snel mogelijk begroeid raken. Vanuit biodiversiteitsdoelstellingen en 
de voorbeeldfunctie van de overheid wordt sterk aangeraden om de volledige oppervlakte in 
te zaaien met een mengsel van grassen en inheemse kruiden aangepast aan vochtige 
omstandigheden. Zo kan de schaatsweide in het groeiseizoen worden beheerd als een 
bloemenrijk vochtig grasland. Het creëren van dergelijke vegetatie heeft ook bijkomende 
voordelen. Het bloemenrijke aspect is vanuit belevingsoogpunt zeer aantrekkelijk en het kan 
de biodiversiteit ten goede komen. In de nazomer of herfst kan het hooiland worden gemaaid, 
zodat het kort de winter in kan en kan gebruikt worden als schaatsweide. Op de markt zijn 
verschillende “wadi”-mengsels verkrijgbaar, maar het is sterk aan te bevelen om mengsels te 
nemen die enkel inheemse soorten bevatten. Zaaimengsels met inheemse soorten worden 
bijvoorbeeld aangeboden door Ecoflora en Cruydhoeck onder de naam “Bloemrijk 
graslandmengsel voor jaarrond natte tot vochtige gronden”, “Bloemenrijk grasland voor natte 
gronden” of “Bloemenrijk grasland voor overstromingsgronden”. Dergelijke hooilanden groeien 
hoger uit en nodigen niet onmiddellijk uit voor betreding, zodat de kans kleiner wordt dat 
watercrassula zich via deze weg verder kan verspreiden. Het is aan te raden om infrastructuur 
of signalisatie aan te brengen die betreding geleid.  
   

4.2.1 Verwijderen van kleine populaties (≤ 1 m²) 

Bij net gekoloniseerde watervlakken kunnen planten verspreid voorkomen of clusters vormen 
die niet groter zijn dan ca. 1 m². Dit is het geval bij locaties 1 en 2. Hier wordt best gekozen 
voor volledige verwijdering door de besmette zones (inclusief buffer) manueel zorgvuldig af te 
plaggen. 
 
Deze besmettingen kunnen manueel worden verwijderd volgens volgend stappenplan: 
  

1. Lokalisatie van planten/vegetaties van watercrassula. Plaats (bamboe)stokken 
op elke plek waar watercrassula voorkomt. Ga zeer grondig te werk zodat geen planten 
gemist worden.  

2. Afbakenen van af te plaggen zones. Zet rondom de stok op ca. 0,5 m afstand een 
aantal andere stokken. Op die manier krijg je zicht op de af te plaggen zones. 

3. Verken het terrein en stel een plan van aanpak op. Welk materiaal zal worden 
gebruikt om het plagsel af te voeren, naar waar zal het plagsel worden afgevoerd en 
via welke route. Het plagsel kan het best worden begraven op een nabijgelegen droge 
plek. Volg steeds dezelfde aan- en afvoerroute en breng op deze route stevige 
plasticfolie aan. Het plagsel wordt vervoerd in sterke puinzakken met bv. een 
kruiwagen/dumper.  

 
Benodigdheden:   
- plastic folie (op rol); 
- puinzakken; 
- kruiwagen/dumper. 
- schop(pen) 
- borstels 
- 2 paar laarzen per persoon (crassula-laarzen en niet crassula-laarzen) 
 

4. De dumpplaats is gelokaliseerd en dient eerst uitgegraven te worden. Vooraf dient het 
volume ingeschat te worden van het plagsel (totale oppervlakte te plaggen zone x ≥ 
0,2 meter). Rekening houdend met feit dat het plagsel minstens een 0,5 meter onder 
de grond moet begraven worden. Hou een even groot volume minerale bodem opzij 
om plagzones opnieuw op te vullen.  

5. Binnen de afgebakende zones wordt in eerste instantie oppervlakkig geplagd met 
een schop zodat eerst de vegetatie en oppervlakkige wortelzone wordt weggehaald. 
Plag in kleine stukken zodat geen materiaal van de schop valt bij het overbrengen naar 
de puinzak. Na het verwijderen van de eerste laag kan zorgvuldiger worden gewerkt 
bij het afplaggen van de tweede laag tot op minstens 20 cm. De diepte hangt af 
van eventueel microreliëf binnen de af te plaggen zone (bv. bij pootafdrukken van 
grazers), omdat plantfragmenten en zaden dieper in het profiel ingewerkt kunnen zijn. 
De afgeplagde zone kan terug opgevuld worden met minerale bodem uit de 
dumpplaats, zodat de kans verkleint op hergroei. Bij het terug opvullen met nieuwe 
grond wordt best ander materiaal gebruikt dat nog niet in contact is geweest met 

https://www.ecoflora.be/nl-nl/d/product-detail/18954-d3-bloemrijk-grasland-voor-natte-gronden-70-30
https://www.cruydthoeck.nl/winkel/mengsels-voor-bloemrijk-grasland/g3-bloemrijk-graslandmengsel-voor-jaarrond-natte-tot-vochtige-gronden/p83
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besmette grond. Het is aan te bevelen om enkele stokken te laten staan zodat duidelijk 
blijft waar werd geplagd; het vergemakkelijkt de nazorg. 

6. De route naar de dumpplaats ligt vast en wordt aangehouden. Ze verloopt bij voorkeur 
op folie. Het is de bedoeling dat tijdens het transport geen materiaal uit de puinzakken 
of van de kruiwagen/dumper valt. Indien dit toch zou gebeuren maakt de folie het 
mogelijk om het gemorste materiaal op te ruimen. 

7. Vooraleer de dumpplek wordt afgewerkt, dient de folie onderzocht te worden op 
eventuele gemorst plagmateriaal. Borstel en schep eventueel gemorst materiaal op de 
folie op. Indien dit geval is dient dit mee in de put te worden verwerkt. Werk de 
dumpplaats af en begraaf het plagsel met minstens een 0,5 meter bodem. 
Behoud bij het afwerken zoveel mogelijk de oorspronkelijke profielopbouw. 
Documenteer de dumpplek zodat later bij eventuele werken kan rekening worden 
gehouden met die zone.  

8. Om de plagzone zo snel als mogelijk te laten begroeien kunnen (doel)soorten 
worden ingezet (translocatie) of gezaaid. In het geval van translocatie moeten de 
planten afkomstig zijn uit nabije locaties waar geen watercrassula aanwezig is.  

9. De gebruikte materialen moeten weggehaald worden van de plagplekken naar de 
dumpplek toe en gereinigd. Kruiwagen/dumper, schoppen, spades, laarzen en ander 
materiaal dienen grondig afgeborsteld te worden en indien mogelijk gespoeld op een 
droge plek. De folie dient opgerold te worden en afgevoerd naar het containerpark 
voor recyclage. 

10. De frequentie van de nazorg wordt bepaald door het berekenen van de 
kolonisatiekans (zie tabel 1).  

11. Reguleer de mogelijkheid tot betreding. Het wordt aanbevolen om gedurende de 
jaren waarin manuele verwijdering wordt toegepast het watervlak af te sluiten voor 
het publiek. Communiceer waarom dit gebeurt. 

 

4.2.2 Verwijderen van grote populaties (≥ 100 m²) 

 
Op locatie 1 is een grotere populatie van watercrassula aanwezig (≥ 100 m²), waarbij de soort 
zeer verspreid voorkomt langs de oever (figuur 2). Gezien het gebruik als schaatsweide is het 
dempen van deze depressie geen optie. Er wordt voorgesteld om de populatie te verwijderen 
in combinatie met het inzaaien van een gepast inheems gras- en kruidenmengsel. 
 
Deze besmettingen kunnen best machinaal worden verwijderd volgens volgend stappenplan: 
  

1. Lokalisatie van de buitenste planten/vlekken van watercrassula. Gebruik 
hiervoor (bamboe)stokken en plaats op elke buitenste plek waar watercrassula 
voorkomt een stok. Ga zeer secuur te werk zodat geen planten gemist worden.  

2.  Afbakenen van af te plaggen zones. Zet rondom de stok op een 2 m afstand een 
aantal andere stokken. Op die manier krijg je zicht op de af te plaggen zones.  

3. Verken het terrein en stel een plan van aanpak op. Welk materiaal zal worden 
gebruikt om het plagsel af te voeren? Naar waar zal het plagsel worden afgevoerd, en 
volgens welke route? Het plagsel kan het best worden begraven op een nabijgelegen 
droge plek. Volg steeds dezelfde aan- en afvoerroute en breng op deze route rijplaten 
aan. Indien de kraan op voldoende afstand van de watercrassula populaties kan 
opereren, kunnen rijplaten achterwege blijven. Er kan worden gewerkt met een 
longreachkraan (kraan met lange arm en grotere reikwijdte) om rijbewegingen te 
beperken. Het is zeer aanbevolen om bij de uitvoering van de werken een deskundige 
op het veld te hebben die alle bioveiligheidsmaatregelen opvolgt en zorgt voor de 
toepassing ervan door aannemers en bezoekers.  

4.  De dumpplaats is vastgelegd en dient vooraf uitgegraven te worden. De aanwezige 
vegetatiezode wordt eerst verwijderd en apart gelegd. Deze kan nadien opnieuw 
aangebracht worden op de stortplek als afwerking. Vooraf dient het volume ingeschat 
te worden van het plagsel (totale oppervlakte te plaggen zone x ± 0,4 meter), rekening 
houdend met feit dat het plagsel minstens een 0,5 meter onder de grond moet 
begraven worden. Hou een even groot volume minerale bodem opzij om plagzones 
opnieuw op te vullen.  

5.  Binnen de afgebakende zones wordt in eerste instantie oppervlakkig geplagd met de 
kraanbak zodat eerst de vegetatie en oppervlakkige wortelzone wordt weggehaald. 
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Plag in kleine stukken zodat geen materiaal van de kraanbak valt bij het overbrengen 
in de dumper. Hierbij is het belangrijk dat de kraanarm niet over de geplagde zones 
draait. Na het verwijderen van de eerste laag kan zorgvuldiger worden gewerkt bij het 
afplaggen van de tweede laag tot op minstens 40 cm. De diepte hangt af van eventuele 
depressies binnen de af te plaggen zone (bv. bij pootafdrukken van grazers). De 
afgeplagde zone moet terug opgevuld worden met minerale bodem uit de stortput 
zodat de kans op herkolonisatie verkleint. Het is de bedoeling dat de oevers steiler 
worden aangelegd dan momenteel het geval is.   

6.  Indien geen geschikte locatie kan gevonden worden binnen de draaicirkel van de kraan 
dan moet de route naar de dumpplaats vastliggen. De route verloopt op rijplaten. 
Tijdens het transport mag geen materiaal uit de dumpbak vallen. Vervoer dus geen 
overvolle dumpbakken.  

7.  Vooraleer de dumpplaats wordt afgewerkt dienen de rijplaten onderzocht te worden 
op eventuele gemorst plagmateriaal. Borstel en schep eventueel gemorst materiaal op 
de rijplaten op. Indien dit geval is, dient dit mee in de put te worden verwerkt. Werk 
de dumpplaats af en begraaf het plagsel met minstens een 0,5 meter bodem. 
Documenteer de dumpplek zodat later bij eventuele werken kan rekening worden 
gehouden met die zone.  

8.  Om de plagzone zo snel als mogelijk te laten begroeien kunnen (doel)soorten worden 
ingezet (translocatie). Dit moeten planten zijn uit nabije locaties (lokale 
genenbronnen) waar geen watercrassula aanwezig is. Dit kan eventueel uit hetzelfde 
watervlak komen nadat een inschatting werd gemaakt van het risico.  

9.  Het gebruikte materialen moeten weggehaald worden vanaf de plagplekken naar de 
dumpplek toe en gereinigd worden. Kraan, dumper, schoppen, laarzen dienen 
afgeborsteld te worden en indien mogelijk gespoeld op een droge verder afgelegen 
plek.  

10.De frequentie van de nazorg wordt bepaald door het berekenen van de 
kolonisatiekans (zie tabel 1). 

 
Bij machinale verwijdering is het steeds van belang dat alles wordt gecontroleerd op correcte 
uitvoering. Wanneer overhaast wordt gewerkt en/of de regels losser worden toegepast, is dit 
nefast voor de slaagkansen van de bestrijding. We bevelen ten sterkste aan om een 
deskundige in te zetten bij de uitvoering die de werken coördineert, begeleidt en er streng op 
toeziet dat de bioveiligheidsmaatregelen correct worden toegepast. In Nederland heeft deze 
aanpak zijn nut al bewezen (van de Loo et al., 2020; van der Loop et al., 2022). 
 
Indien na het nemen van deze maatregelen toch nog watercrassula zou voorkomen in het 
gecreëerde hooiland, dient het afvoeren van het maaisel met de nodige zorg te gebeuren en 
dienen alle bioveiligheidsmaatregelen (bijlage 1) in acht worden genomen. 
 

Conclusies 

De keuze van beheer- en bestrijdingsmaatregelen voor de aanpak van watercrassula in het 
provinciaal domein Puyenbroeck en het bepalen van de doelstelling hangt in sterke mate af 
van de te behandelen oppervlakte. In het landschapspark van Puyenbroeck werden drie 
locaties aangetroffen met watercrassula. De schaatsweide (locatie 1) bevat de grootste 
populatie, waarbij de soort langsheen de gehele oever voorkomt maar er nog geen dominantie 
bereikt. De besmette oppervlakte wordt ingeschat op 0,17 ha. Op twee andere locaties 
(locaties 2 en 3) komt watercrassula zeer beperkt voor. De besmette oppervlakte is er telkens 
minder dan één vierkante meter.  
 
Op locatie 1 (schaatsweide) wordt aanbevolen om de besmette oppervlakte te verwijderen 
zoals beschreven onder punt 4.4 van dit advies. Daarna dient de locatie robuuster te worden 
gemaakt tegen dominantie van watercrassula. Dit kan door de oevers minder glooiend te 
maken en de volledige oppervlakte van de schaatsweide in te zaaien met een inheems gras- 
en bloemenrijk kruidenmengsel. De schaatsweide kan vervolgens beheerd worden als 
bloemenrijk hooiland. Dit kan zonder afbreuk te doen aan het gebruik als schaatsweide in de 
winter door kort te maaien in de nazomer/herfst.  
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Bij de net gekoloniseerde watervlakken (locaties 2 en 3) wordt best gekozen voor volledige 
verwijdering door de besmette zones (inclusief buffer) manueel zorgvuldig af te plaggen. De 
werkwijze wordt onder punt 4.3 va dit advies volledig beschreven. 
 
Het toepassen van nazorg en bioveiligheidsmaatregelen, zoals beschreven in de uitwerking 
van de maatregelen (4. Maatregelen) en bijlage 1, is essentieel om de doelstellingen te 
bereiken.  
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Bijlage 1: Bioveiligheid (Scheers et al., 2021) 

In de context van de bestrijding van invasieve uitheemse soorten omvat bioveiligheid alle 
activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van hun verdere verspreiding en maakt integraal 
deel uit van de beheerproblematiek (Adriaens et al., 2015). Hoewel er soortspecifieke 
maatregelen bestaan, zijn de meeste bioveiligheidsmaatregelen generiek van aard. Deze 
maatregelen minimaliseren bijgevolg de kans op vestiging en verspreiding van een breed scala 
aan invasieve soorten. Door deze maatregelen routinematige toe te passen, kunnen veel 
problemen vermeden worden. Dat moet wel consequent gebeuren, door iedereen die percelen 
of gebieden met invasieve soorten bezoekt, van wandelaars tot beheerders, aannemers en 
onderzoekers. 

Ook voor watercrassula, dat zich zowel als zeer kleine plantfragmenten als zaad via materiaal 
en schoeisel kan verspreiden, is bioveiligheid erg belangrijk (van der Loop & van Kleef, 2020; 
van der Loop et al., 2022). Vermijd betreding van groeiplaatsen (ook door honden of vee) zo 
veel mogelijk. Pas de volgorde van bezoeken aan als meerdere plaatsen achtereenvolgens 
worden bezocht. Na betreding van een perceel met watercrassula schoeisel, eventueel kleding 
en materiaal, grondig reinigen op een droge, al dan niet verharde, plaats, weg van (semi-) 
aquatische habitats. Gebruik water en een borstel om zaden, plantfragmenten en aarde te 
verwijderen en afzonderlijk bemonsteringsmateriaal (netten, fuiken, etc.) voor verschillende 
plaatsen als het niet mogelijk is dit eerst grondig te ontsmetten. Dat kan door het minstens 
één uur onder te dompelen in water van minstens 45°C en het daarna een dag of langer te 
laten drogen. 

Ook bij beheerwerken moeten specifieke bioveiligheidsmaatregelen worden gevolgd: 

● aangevoerd materieel en machines dienen vooraf gereinigd te zijn en vrij te zijn van grond 
en planten vooraleer ze in gebruik worden genomen; 

● beheer van percelen met watercrassula scheiden van deze zonder; gebruik van machines op 
percelen met watercrassula zo mogelijk vermijden; 

● (rij)bewegingen op besmette percelen dienen vermeden worden; 

● na werkzaamheden op een perceel met watercrassula moet al het materiaal grondig worden 
gereinigd en geïnspecteerd op achterblijvende plantfragmenten of zaden; 

● bij graafwerken (ook bij bestrijding) op percelen met watercrassula moet morsen van grond 
worden vermeden; 

● afgevoerd bodemmateriaal met resten van watercrassula dient op een veilige en correcte 
manier verwerkt te worden (0,5 m diep begraven op een locatie, uit de buurt van 
oppervlaktewater); 

● aangevoerde grond mag niet afkomstig zijn van een perceel met watercrassula. 

Wanneer grondwerken worden uitgevoerd door een derde partij dienen deze 
bioveiligheidsmaatregelen te worden opgenomen in het bestek. Daarbij is het belangrijk om 
de derde partij op de hoogte te brengen van de juiste plaatsen waar watercrassula groeit en 
duidelijke afspraken te maken bij aanvang van de werken. Opvolging van de naleving hiervan 
dient nauwlettend opgevolgd te worden. 
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