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Aanleiding 

Tijdens een inventarisatie in het kader van de Beheerevaluatie Kust werd half juni 2022 een 
haard van watercrassula (Crassula helmsii) vastgesteld in de Binnenduinen van Knokke-
Heist. Het gaat om een kleine vlek die nog geen dichte mat vormt. 

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) voert natuurherstelwerken uit in de Binnenduinen van 
Knokke-Heist. Hierbij staat de creatie van vochtige duinvalleien en leefgebied voor 
boomkikker, kamsalamander en, op termijn, rugstreeppad centraal. Ook de bestrijding van 
bepaalde invasieve plant- en diersoorten die een grote negatieve invloed kunnen hebben op 
de beoogde doelstellingen, vormen een onderdeel van de herstelwerkzaamheden in het 
duinengebied. Van alle invasieve exoten heeft watercrassula de belangrijkste impact op 
duinvalleien. Door de vorming van dense, éénsoortige vegetaties en versnelde successie kan 
deze soort de doelstellingen voor dit habitattype in gevaar brengen. 

De herstelwerken gebeuren in samenwerking met private eigenaars en de provincie West-
Vlaanderen. Private eigenaars staan zelf in voor het beheer in bepaalde zones en hebben 
nood aan heldere en duidelijke instructies om deze invasieve exoot mee te bestrijden. ANB 
en de Provincie West-Vlaanderen willen op eigen terrein de problematiek van watercrassula 
aanpakken. Om de haarden op een georganiseerde wijze effectief te bestrijden is er nood 
aan een duidelijk plan van aanpak. 

Vraag 

1. Welke zijn de beste maatregelen om de bestaande haarden aan te pakken en welke 
doelstellingen (uitroeiing, beheersing of indammen) zijn haalbaar per locatie? 

2. Welke maatregelen kunnen genomen worden om het gebied verder te vrijwaren van 
watercrassula en om dominantie van de soort te vermijden, in het bijzonder bij de 
aanleg van nieuwe natte depressies, poelen en waterpartijen? 

3. Hoe kunnen bestaande haarden en potentiële groeiplaatsen het meest effectief 
opgevolgd worden? 

Toelichting 

1 Inleiding 

Op 23 juni 2022 bezocht het INBO samen met de betrokken instanties (ANB, privé-
beheerders, Provincie West-Vlaanderen) drie gekende sites met watercrassula. De grootte 
van de populaties werd ingeschat en mogelijke doelstellingen en acties werden besproken. 
Na dit bezoek werden nog drie bijkomende groeiplaatsen ontdekt via 
www.waarnemingen.be. We bespreken ook kort deze drie locaties.  
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2 Situering en beschrijving van de groeiplaatsen 

2.1 Algemeen 

De zes groeiplaatsen liggen verspreid in het gebied (figuur 1) en omvatten zowel het zandige 
duinengebied (Zwinduinen en -bossen, Zwinpark), als het binnenduingebied 
(Hazegraspolder) en polders (Willem-Leopoldpolder) op klei. De locaties bevinden zich 
grofweg binnen een straal van 3 km van elkaar. We schatten de totale oppervlakte van de 
bezochte locaties op 23 juni 2022 op ongeveer 2341 m², verdeeld over zeven verschillende 
watervlakken. De niet bezochte groeiplaatsen situeren zich in drie verschillende watervlakken 
waar telkens minstens 1 m² aanwezig is. Op deze locaties is verder onderzoek nodig om de 
omvang van de groeiplaatsen in kaart te brengen. In totaal gaat het dus over minstens tien 
verschillende watervlakken. 

 

Figuur 1: Situering van de bezochte (omcirkeld met volle rode lijn) en niet bezochte locaties (omcirkeld 
met onderbroken rode lijn) met watercrassula in de ruime omgeving van het Zwin. (orthofoto GDI-
Vlaanderen) 

2.2 Hazegraspolder 

De groeiplaatsen in de Hazegraspolder bevinden zich in twee verschillende waterlichamen 
(WVLKNO0290 en WVLKNO0222) en liggen vlak naast elkaar (figuur 2). We onderzochten 
beide poelen grondig op aanwezigheid van watercrassula. 

In WVLKNO0290 is de soort aanwezig in een zwak glooiende, droogvallende zone tussen 
twee meer permanent waterhoudende delen. We vonden geen watercrassula in het water. 
We schatten de besmette oppervlakte op circa 85 m². De soort is er niet dominant en is er 
verspreid aanwezig tussen andere vegetatie, met hoogstens enkele densere kernen. De 
vegetatie bestaat voornamelijk uit gewone waterbies (Eleocharis palustris), watermunt 
(Mentha aquatica) en minder courante soorten als dwergzegge (Carex viridula). 

In WVLKNO0222 is watercrassula aanwezig in de droogvallende oeverzone. De oevers zijn 
vrij steil aangelegd waardoor de soort in een vrij smalle band, en voornamelijk langs de 
zuidelijke oever, voorkomt (circa 21 m²). In de westelijke punt van de poel komt een 
geïsoleerde plek voor die minder dan een vierkante meter inneemt. 
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Beide poelen liggen in een beheerblok waar maaien met nabegrazing wordt toegepast. Het 
beheer wordt uitgevoerd door de privé-eigenaars. In de nabijheid liggen nog zones met 
recent gecreëerde poelen of waar in de toekomst nog poelen zullen worden aangelegd. 

 

Figuur 2: Omvang van de groeiplaatsen van watercrassula (rode polygonen) in het gebied van de 
Hazegraspolder. De blauwe polygonen zijn bestaande watervlakken volgens Watervlakken-versie 1.1. 

Figuur 3: Zicht op de groeiplaatsen van watercrassula in waterlichamen WVLKNO0290 (links) en 
WVLKNO0222 (rechts). Foto’s: Jo Packet. 

2.3 Zwinbossen Far-West 

De groeiplaatsen in de Zwinbosjes, sectie Far-West, bevinden zich in twee verschillende 
waterlichamen (WVLKNO0282 en WVLKNO0280) en liggen vlak bij elkaar (figuur 4). Ze 
liggen in een begrazingsblok. 

In WVLKNO0282 is watercrassula aanwezig in de volledige oppervlakte die in de winter onder 
water staat. In deze zone is watercrassula frequent tot abundant aanwezig tussen andere 
vegetatie. In de centrale greppel die in de zomer vaak droogvalt, is watercrassula dominant. 
De volledige oppervlakte beslaat minstens 1230 m² en is hiermee ook de grootste in het 
Zwingebied. Deze depressie met centrale greppel maakt deel uit van een afwateringssysteem 
dat water afvoert in oostelijke richting en is dus niet geïsoleerd. Watercrassula is hier reeds 
lange tijd aanwezig en werd in het verleden meermaals bestreden, maar zonder succes. De 
bestrijding gebeurde door kleinschalig, pleksgewijs te plaggen. 

In de vaak droogvallende en geïsoleerde poel WVLKNO0280 is watercrassula frequent 
aanwezig in het centrale deel. 
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Beide poelen zijn onderhevig aan een jaarrond begrazing. Het beheer is in handen van het 
Agentschap Natuur en Bos. 

 

Figuur 4: Situering van de groeiplaatsen (rode polygoon) van watercrassula in de Zwinbossen sectie Far 
West. Blauwe polygonen zijn bestaande watervlakken volgens Watervlakken- versie 1.1. 

Figuur 5: Zicht op de groeiplaatsen van watercrassula in WVLKNO0282 (links) en WVLKNO0280 
(rechts). Foto’s: Jo Packet  

2.4 Zwinpark 

In het deel van het Zwinpark dat onder het beheer valt van de Provincie West-Vlaanderen, 
vonden we watercrassula in drie watervlakken (WVLKNO0375, WVLKNO0376 en 
WVLKNO0373). Er wordt op de plas geen specifiek beheer toegepast. De oevers worden wel 
gemaaid, maar niet tot in het water. Opslag wordt verwijderd. 

De groeiplaats in de centrale plas (WVLKNO0375) is veruit de grootste van de drie (figuur 6) 
en beslaat bijna de gehele oever. Een beschrijving van deze populatie en mogelijke acties 
werden reeds beschreven in Provoost et al. (2021). De totale oppervlakte wordt op 884 m² 
geschat. Enkel op de westelijke oever is watercrassula dominant aanwezig op een bredere en 
zandige strook. Deze oever ontstond na een poging tot bestrijding van watercrassula waarbij 
een laag zand over de populatie werd aangebracht in de winterperiode. Deze zone werd 
nadien weer snel gekoloniseerd door watercrassula. Wellicht was de soort elders nog 
aanwezig in de plas of werd een zone onder water niet voldoende afgedekt. Ganzen 
gebruiken deze zone nu frequent als rustplaats. Gezien ganzen belangrijke verspreiders zijn 
van watercrassula, moet deze locatie als zeer risicovol worden beschouwd.  
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In de overige oeverzones is watercrassula frequent tot abundant aanwezig onder een hoger 
uitgroeiende vegetatie van riet (Phragmites australis), grote lisdodde (Typha latifolia), harig 
wilgenroosje (Epilobium hirsutum), watermunt (Mentha aquatica), gewone waterbies 
(Eleocharis palustris), heen (Bolboschoenus maritimus) en jonge wilgen (figuur 7). 

In de omliggende plassen (WVLKNO0376 en WVLKNO0373) werden zeer lokaal, kleine 
populaties gevonden die niet groter zijn dan 1 m². 

 
Figuur 6: Situering van de groeiplaatsen (rood) van watercrassula in het Zwinpark. Blauwe polygonen 
zijn bestaande watervlakken volgens Watervlakken- versie 1.1. 
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Figuur 7: Zicht op de centrale vijver (boven) en de westelijke oever, gedomineerd door watercrassula 
(linksonder). Een beeld van de overige oevers met watercrassula onder een hoger opgaande vegetatie 
(rechtsonder). Foto’s: Jo Packet. 

2.5 Andere locaties 

Na het veldbezoek op 23/06/2022 werd duidelijk dat niet alle gekende locaties met 
watercrassula binnen het gebied werden bezocht. Via raadpleging van 
www.waarnemingen.be identificeerden we nog drie bijkomende locaties met watercrassula. 
Hiermee stijgt het aantal locaties tot minstens tien watervlakken. De meeste van deze 
meldingen zijn vrij recent. We hebben geen duidelijk en betrouwbaar beeld van de grootte 
van de populaties op deze drie locaties. In onderstaande tabel worden de locaties kort 
overlopen. Het is van groot belang om deze locaties zo snel mogelijk te bezoeken om de 
toestand in te schatten. Enkel op deze manier kunnen maatregelen worden voorgesteld. 
Deze locaties worden bij de hoofdstukken doelstellingen en maatregelen niet verder 
besproken.  
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Tabel 1: Overzicht van de niet bezochte locaties met watercrassula in de nabijheid van het Zwin. 

Zwinduinen (WVLKNO0002) 

 

 

Datum van eerste waarneming: 17/10/2021 

Op bijgevoegde foto op www.waarnemingen.be is 
een populatie te zien die kleiner is dan 1 m². De 
waarnemer dacht wel dat de soort over de gehele 
droogvallende oever aanwezig was (mededeling 
Olivier Beck). 

Zwin-Oosthoek (geen watervlakkencode) 

 

 

Datum van eerste waarneming: 18/08/2021 

In 2021 betrof het een beginnende populatie met 
enkele planten op de droogvallende oever van een 
vrij recent gegraven poel. Geen gegevens over 
verdere uitbreiding (mondelinge mededeling 
Wouter Van Gompel). 

Leopoldpolder (geen watervlakkencode) 

 

 

Datum van eerste waarneming: 09/06/2022 

Geen indicatie meegegeven over de grootte van 
de populatie. Op bijgevoegde foto is een populatie 
te zien die kleiner is dan 1 m². De plas werd 
echter niet volledig gecontroleerd (mondelinge 
mededeling Piet Lozie). 

3 Impact 

De besmette locaties liggen in of in de nabijheid van gebieden met uitzonderlijke 
natuurwaarde, waar belangrijke natuurdoelstellingen worden nagestreefd of waar natuur 
(her)ingericht wordt en veel geschikte groeilocaties aanwezig zijn voor watercrassula. Binnen 
een perimeter van twee kilometer omheen de tien waterlichamen, bevinden zich op Vlaams 
grondgebied meer dan 200 watervlakken met een totale oppervlakte van ongeveer 26,9 ha. 
De gezamenlijke oeverlengte bedraagt 28,6 km. 

Deze watervlakken zijn belangrijk voor een aantal doelsoorten zoals kamsalamander, 
boomkikker en op termijn ook rugstreeppad. Voor deze laatste soort loopt in de Zwinstreek 
sinds enige tijd een herintroductieproject, voorlopig met weinig succes. van Veenhuisen et al. 
(2021) toonden in Nederland een negatieve impact aan tussen het reproductieproces van 
rugstreeppad en de aanwezigheid van watercrassula. 



 

www.inbo.be INBO.A.4436 9 

Bij dominantie van watercrassula op de oevers van duinpoelen worden in eerste instantie 
kwetsbare vegetatietypes van natte duinpannen (Natura 2000 habitattype 2190) bedreigd. 
Hierdoor is het onmogelijk om voor dit habitattype lokaal een gunstige staat van 
instandhouding te bereiken (Oosterlynck et al., 2020). 

Aanleg van nieuwe watervlakken of werkzaamheden aan bestaande plassen en poelen nabij 
watercrassulapopulaties is risicovol. Open bodem in en nabij water is zeer kwetsbaar en deze 
locaties lopen het grootste risico op snelle kolonisatie en de ontwikkeling van dominante 
watercrassulavegetaties.  

4 Doelstellingen 

Het risico op verdere verspreiding van watercrassula is groot en bestaande en te ontwikkelen 
Europees beschermde natuurtypes komen hierdoor in het gedrang.  

Waar mogelijk is uitroeiing door verwijdering de enige goede optie. Dit is met name het 
geval voor kleine populaties. 

Bij grote populaties kan om praktische redenen overwogen worden om de aanwezigheid van 
watercrassula te tolereren, mits mitigerende maatregelen. Om verdere verspreiding te 
voorkomen, zal op deze locaties ingezet worden op indammen. In dat geval rust een grote 
verantwoordelijkheid bij de beheerders om nauwgezet alle nodige maatregelen te nemen. 

Figuur 8 toont een beslissingsboom om te bepalen welke maatregelen bij voorkeur genomen 
worden. Hierbij is de grootte van de populatie bepalend. 

In tabel 2 geven we per bezochte locatie een doelstelling aan. Voor zes locaties stellen we 
verwijdering voor. Daarbij kan zowel manuele als mechanische verwijdering en opvullen 
toegepast worden. Voor één locatie stellen we, uit praktische overwegingen, indammen voor. 

 

Figuur 8: De beslissingsboom watercrassula geeft aan welke maatregelen er best worden genomen 
afhankelijk van de grootte van de populatie (Scheers et al., 2020). 
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Tabel 2: Overzicht van de locatie met gekozen doelstellingen en de daaraan gekoppelde maatregelen 
voor de bestrijding van watercrassula.  

Locatie Watervlakkencode Doelstelling Maatregelen 

Hazegraspolder WVLKNO0290  verwijdering machinale verwijdering 

Hazegraspolder WVLKNO0222 verwijdering manuele en/of machinale verwijdering 

Zwinbossen Far West WVLKNO0282 verwijdering machinale verwijdering 

Zwinbossen Far West WVLKNO0280 verwijdering opvullen 

Zwinpark WVLKNO0375 indammen 
lokaal dempen, nulbeheer, weren van 
ganzen 

Zwinpark WVLKNO0376  verwijdering manuele verwijdering 

Zwinpark WVLKNO0373 verwijdering manuele verwijdering 

5 Maatregelen 

De voorgestelde maatregelen komen voort uit eigen onderzoek en publicaties, aangevuld 
met recente ervaringen met bestrijding van watercrassula uit Nederland. De voornaamste 
referenties worden vermeld in de referentielijst. 

We bespreken de maatregelen per locatie en per watervlak. Voor elke ondernomen 
maatregel is preventie en bioveiligheid (zie bijlage 1) van bijzonder groot belang. Verder 
begint een plan van aanpak steevast met het isoleren van de locatie om verdere verspreiding 
van watercrassula te vermijden. In de praktijk betekent dit doorgaans het uitrasteren van 
besmette zones zodat grote grazers, ganzen en recreanten de locatie niet meer kunnen 
betreden. Voor de verwijdering van de populaties verwijzen we naar de verschillende bijlages 
met stappenplannen voor manuele verwijdering, machinale verwijdering en dempen. 

We raden aan om de verwijdering uit te voeren tijdens de droogste periode van het jaar 
(augustus-september). Na verwijdering is nazorg en opvolging essentieel. Een algemene en 
jaarlijkse screening van het volledige poelen- en plassenbestand binnen het gebied is 
noodzakelijk. De tijd en kost van een dergelijke vlakdekkende controle valt in het niets bij de 
kost van laat opgemerkte nieuwe kolonisaties, welke naar alle verwachting zullen opduiken. 
De controles kunnen gebeuren in combinatie met andere monitoringswerkzaamheden. 

5.1 Hazegraspolder 

5.1.1 WVLKNO0290 

Op deze locatie moet de populatie eerst geïsoleerd worden. Hierbij wordt de besmette zone 
uitgerasterd zodat grote grazers en ganzen de zone niet kunnen bereiken. Bij uitvoering van 
de uitrastering moeten de bioveiligheidsmaatregelen gevolgd worden, zoals beschreven in 
bijlage 1. Om te voorkomen dat ganzen de uitrastering invliegen, worden voor en na de 
verwijdering best draden gespannen of andere watervogelwerende infrastructuur 
aangebracht. Daarna kan de verwijdering volgens het stappenplan in bijlage 3 gevolgd 
worden. 

5.1.2 WVLKNO0222 

Deze poel wordt best eerst volledig uitgerasterd zodat grote grazers de poel niet meer 
kunnen betreden. Bij uitvoering van de uitrastering moeten bioveiligheidsmaatregelen 
gevolgd worden zoals beschreven in bijlage 1. Vermits deze poel door ganzen minder wordt 
bezocht, zijn overspannende draden niet noodzakelijk. De verwijdering gebeurt door het 
stappenplan in bijlage 2 en/of 3 te volgen. We raden aan om de watercrassula op de 
zuidelijke oever machinaal te verwijderen. Er kan overwogen worden om de kleine populatie 
op de westelijke oever manueel te verwijderen. Wellicht is het praktisch gezien eenvoudiger 
om beide populaties machinaal te verwijderen. 
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5.2 Zwinbossen Far West  

5.2.1 WVLKNO0282 

Deze grote populatie moet eerst uitgerasterd worden zodat grote grazers niet voor verdere 
verspreiding van watercrassula kunnen zorgen. Vermits de locatie zich in hoek van het 
begrazingsblok bevindt, is dit redelijk gemakkelijk uit te voeren. Hierbij kan de dijk gevolgd 
worden die grenst aan de oostelijke oever van de depressie. De verwijdering van 
watercrassula moet machinaal gebeuren volgens het stappenplan in bijlage 3. 

5.2.2 WVLKNO0280 

We stellen voor om deze poel te dempen. We raden aan om de naastliggende depressie 
(WVLKNO0281; figuur 4) verder uit te graven als waterhoudende poel, en de vrijgekomen 
grond te gebruiken om WVLKNO0280 te dempen. Het stappenplan in bijlage 4 moet hierbij 
gevolgd worden. Indien dit gebeurt wanneer beide poelen droog staan, moeten geen 
maatregelen genomen worden om eventuele bijzondere fauna te transloceren (zie bijlage 4). 
Wanneer deze maatregelen niet in 2022 kunnen worden uitgevoerd, wordt in afwachting van 
het dempen de poel best uitgerasterd. De bioveiligheidsmaatregelen moeten zeer strikt 
worden toegepast om de verder uit te graven depressie (WVLKNO0281) niet te besmetten 
vanuit WVLKO0280. 

5.3  Zwinpark 

5.3.1 WVLKNO0375 

Door de omvang van deze populatie, de aanwezige vegetatie en de beperkte mogelijkheid 
om op deze locatie werken machinaal uit te voeren langsheen de volledige oever, stellen we 
voor om de populatie te isoleren en in te dammen.  

Deze locatie is niet toegankelijk voor het publiek en er wordt geen begrazing toegepast. Het 
terrein wordt wel bezocht door ganzen. 

Watervogels, en in het bijzonder ganzen, zijn belangrijke verspreiders. De plas moet dan ook 
onaantrekkelijk worden gemaakt voor pleisterende ganzen. Dit is nu al het geval voor 90% 
van de oeverlengte, waar een vrij hoge helofytenzone aanwezig is die tot in het water groeit. 

De westelijke oever is echter lichtglooiend en wordt intensief gebruikt door pleisterende 
ganzen. Op deze oever is watercrassula dominant aanwezig. Deze zone kan onaantrekkelijk 
gemaakt worden door de oever aan te vullen met grond zodat een steile oeverwand ontstaat 
en tegelijk de watercrassula wordt bedolven onder minstens een halve meter zand. Vermits 
er plannen zijn om op deze plas een oeverzwaluwenwand te maken, lijkt het een uitgelezen 
kans om dat op deze oever te realiseren. Een oeverzwaluwenwand is steil en hoog, een 
combinatie die groei van watercrassula uitsluit. De wand moet ver genoeg in het water 
worden gerealiseerd, zodat de voet van de wand steeds onder water staat. 

Op de overige oevers wordt dan een nulbeheer toegepast: er wordt niet gemaaid vanaf 4 m 
van de waterlijn. Opslag van wilgen en elzen wordt getolereerd en zelfs gestimuleerd zodat 
er in alle seizoenen een voor ganzen onaantrekkelijke oeverstructuur ontstaat. Te hoge en 
openvallende opslag kan in hakhoutbeheer worden genomen. 

5.3.2 WVLKNO0376 en WVLKNO0373 

Deze populaties watercrassula op de oevers van beide waterpartijen zijn klein en kunnen 
best manueel worden verwijderd volgens het stappenplan in bijlage 2.  
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5.4 Systeemgerichte maatregelen 

Met systeemgerichte maatregelen bedoelen we de verhoging van de weerbaarheid van een 
gebied tegen kolonisatie en het verder vormen van dominante vegetaties van watercrassula. 
We stellen voor de Zwinstreek twee maatregelen voor: 

 het voorkomen van aanrijking met nutriënten (milieukwaliteit), in het bijzonder 
stikstof; 

 het versnellen van successie met doelsoorten. 

5.4.1 Milieukwaliteit 

Watercrassula gedijt heel goed als er voldoende stikstof beschikbaar is: de soort heeft baat 
bij enige vermesting. Alle maatregelen die dit tegengaan, kunnen nuttig zijn. Hoewel 
hiervoor vaak maatregelen buiten het getroffen gebied of op landschapsschaal nodig zullen 
zijn, kunnen toch enkele zaken lokaal worden uitgevoerd: 

 aanvoer van nutriëntenrijk oppervlaktewater verhinderen; 
 vermijden van pleisterende ganzenpopulaties; 
 afgraven van nutriëntenrijke bodems. 

5.4.2 Versnellen van successie met doelsoorten 

Bij graaf- en plagwerken, zeker na het verwijderen van watercrassula, ontstaan ideale 
omstandigheden voor de ontwikkeling van een éénsoortige vegetatie met watercrassula. Om 
dit te vermijden wordt er best voor gezorgd dat de kale bodem zo snel mogelijk begroeid 
geraakt met gewenste inheemse soorten. Een gesloten vegetatie vermindert de kans op 
vestiging en de vorming van een dicht tapijt watercrassula. Er zijn verschillende manieren 
om dit te bereiken: 

● aanbrengen van maaisel van doelvegetaties; 
● uitplanten of zaaien van doelsoorten, of aanbrengen van 

vegetatiezoden(translocatie); 
● aanplanten van doelsoorten uit kweekmateriaal. 

Het bronmateriaal komt bij voorkeur steeds uit niet besmette zones van de Zwinstreek. 

De keuze van soorten is zeer gebiedsafhankelijk. Best wordt gekeken naar soorten die goed 
gedijen in het gebied en die snel een dichte vegetatie kunnen vormen. In de Zwinstreek, en 
zeker in de binnenduinen en poldergebied, lijken vooral soorten zoals gewone waterbies, 
watermunt, dwergzegge en waterpunge (Samolus valerandi) geschikt. Op pas geplagde 
percelen kunnen volgens een vast patroon of op een random wijze doelsoorten worden 
ingeplant. Na het aanbrengen van doelsoorten is het aan te raden om de locaties 
begrazingsvrij te houden tot dat de vegetatie zich heeft hersteld. Maaien kan, mits het in 
acht nemen van de bioveiligheidsmaatregelen.  

Het verplaatsen en introduceren van sommige soorten is onderhevig aan wetgeving en moet 
vooraf toegelaten worden door het Agentschap Natuur en Bos.  
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6 Opvolging en nazorg 

Met de kolonisatiekans (figuur 9) schatten we het risico in dat watercrassula in een perceel 
zal verschijnen, of er na bestrijding terug zal keren. Daarbij gaan we ervan uit dat de 
nabijheid van andere populaties van belang is. Het is uiteraard niet mogelijk om zomaar te 
bepalen wat de kans is dat een plant ergens zal verschijnen. We kunnen wel met de 
voornaamste voorwaarden rekening houden. Ook vooraleer er werken aan de oever of in 
water worden uitgevoerd, bij het vergraven van een nat terrein, of als er een nieuwe poel 
wordt aangelegd, wordt best rekening gehouden met de kolonisatiekans. De kolonisatiekans 
bepaalt de frequentie van de preventieve controle en de (hogere) frequentie van controle na 
verwijdering. 

Door de aanwezigheid van watercrassula in de Zwinstreek en de uitbreidende trend van deze 
populaties, is het aangewezen om alle watervlakken in dit gebied te onderwerpen aan een 
jaarlijkse controle. Hierbij worden alle oevers nauwgezet gecontroleerd op aanwezigheid van 
watercrassula en worden uitgevoerde verwijderingsacties nauwgezet opgevolgd. 

Ook op Nederlands grondgebied bevinden er zich binnen een straal van 2 km van de 
bezochte terreinen natuurgebieden met waterpartijen. Een check van de Nederlandse 
waarnemingen toont aan dat watercrassula reeds aanwezig is in waterpartijen op het 
grondgebied van Retranchement. We raden aan om overleg te plegen met Nederlandse 
instanties die instaan voor bestrijding van watercrassula. Afspraken rond een gezamenlijke 
aanpak is noodzakelijk. 

 
Figuur 9: Methode voor het berekenen van de kolonisatiekans. De kolonisatiekans bepaalt de frequentie 
van nazorg en controle.  
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Conclusies 

1. Welke zijn de beste maatregelen om de bestaande haarden aan te pakken en 
welke doelstellingen (uitroeiing of beheersing of indammen) zijn haalbaar per 
locatie? 

Onderstaande tabel geeft de doelstelling per bezochte locatie weer, alsook de te nemen 
maatregelen. De maatregelen zijn verder uitgewerkt in de bijlagen van dit advies. 

Locatie Watervlakkencode Doelstelling Maatregelen 

Hazegraspolder WVLKNO0290  verwijdering machinale verwijdering 

Hazegraspolder WVLKNO0222 verwijdering manuele en/of machinale verwijdering 

Zwinbossen Far West WVLKNO0282 verwijdering machinale verwijdering 

Zwinbossen Far West WVLKNO0280 verwijdering opvullen 

Zwinpark WVLKNO0375 indammen 
lokaal dempen, nulbeheer, weren van 
ganzen 

Zwinpark WVLKNO0376  verwijdering manuele verwijdering 

Zwinpark WVLKNO0373 verwijdering manuele verwijdering 

2. Welke maatregelen kunnen genomen worden om het gebied verder te vrijwaren 
van watercrassula of een dominantie van de soort te verwijderen. Zeker in het 
licht van nog aan te leggen natte depressies, poelen en waterpartijen? 

Naast bioveiligheidsmaatregelen (zie bijlage 1) kunnen systeemgerichte maatregelen 
voorkomen dat ideale groeiplaatsen voor watercrassula ontstaan. Watercrassula gedijt heel 
goed als er voldoende stikstof beschikbaar is: de soort heeft baat bij enige vermesting. Alle 
maatregelen die dit tegengaan, kunnen nuttig zijn. Stikstofrijke bodemlagen worden het best 
verwijderd en aanrijking met stikstof via grond- of oppervlaktewater en door ganzen moet 
voorkomen worden. Verder kan op pas herstelde sites de successie versneld worden door het 
aanbrengen van doelsoorten via maaisel of het aanbrengen van vegetaties uit niet besmette 
zones van de Zwinstreek. 

4. Hoe kunnen de haarden en potentiële groeiplaatsen het meest effectief 
opgevolgd worden? 

Opvolging en nazorg zijn uiterst belangrijk. De frequentie kan bepaald worden door gebruik 
te maken van de kolonisatiekans (figuur 9). 

Door de aanwezigheid van watercrassula in de Zwinstreek en de uitbreidende trend van deze 
populaties, raden we aan om alle watervlakken binnen het gebied te onderwerpen aan een 
jaarlijkse controle. Hierbij worden alle oevers nauwgezet gecontroleerd op aanwezigheid van 
watercrassula en uitgevoerde verwijderingsacties nauwgezet opgevolgd. 

Afspraken rond bestrijding van watercrassula in aangrenzende gebieden op Nederlands 
grondgebied zijn noodzakelijk.  
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Bijlage 1: Bioveiligheid 

Onder bioveiligheid vallen alle activiteiten die verdere verspreiding van invasieve soorten 
voorkomen. Het is een essentieel onderdeel van het exotenbeheer waarmee veel problemen 
vermeden kunnen worden. De toepassing moet consequent gebeuren door iedereen die 
gebieden bezoekt waarin deze soorten (kunnen) voorkomen, van wandelaars tot beheerders, 
van aannemers tot onderzoekers. Zeker voor watercrassula is bioveiligheid erg belangrijk en 
een doelgerichte communicatie naar terreingebruikers is hierbij essentieel. 

Toegang en betreding 

● Beperk betreding van groeiplaatsen door honden, vee, paarden en mensen. Als 
meerdere plaatsen achtereenvolgens worden bezocht, hou die met watercrassula dan 
als laatste. Besmette locaties moeten fysiek afgesloten worden en/of voorzien van 
informatieve waarschuwingsborden. 

● Na betreding van een perceel met watercrassula moeten schoeisel en materiaal 
grondig gereinigd worden op een droge plaats. Gebruik water en een borstel om 
zaden, plantfragmenten en aarde te verwijderen. Voorzie specifiek schoeisel dat 
enkel op besmette locaties gebruikt wordt. 

● Gebruik ander bemonsteringsmateriaal (netten, fuiken etc.) voor besmette en 
niet besmette plaatsen als het niet mogelijk is dit eerst grondig te ontsmetten. 
Ontsmetten 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. 

Beheer- en inrichtingswerken 

● Haal besmette percelen, zoveel mogelijk, uit regulier beheer en plaats een 
afsluiting. 

● Als er toch regulier beheer nodig is, moet al het gebruikte materiaal achteraf 
grondig geïnspecteerd en gereinigd worden na werkzaamheden op een perceel 
met watercrassula. 

● Vermijd het gebruik van machines op percelen met watercrassula. 
● Bij plag- of graafwerken op percelen met watercrassula mag geen grond worden 

gemorst; (rij)bewegingen gebeuren langs vaste, zo kort mogelijke trajecten en op 
rijplaten, waar nodig. 

● Vervoer nooit grond of maaisel van een groeiplaats naar een potentiële groeiplaats. 
Afgevoerd materiaal moet op een correcte manier worden verwerkt (zie box, bijlage 
2). 

Als grondwerken door derden worden uitgevoerd, moeten bioveiligheidsmaatregelen in het 
bestek worden opgenomen. Het is belangrijk om alle groeiplaatsen duidelijk aan te geven en 
vooraf duidelijke afspraken te maken. Naleving van de maatregelen moet nauwlettend 
worden opgevolgd.  
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Bijlage 2: Stappenplan manuele verwijdering 

Bij net gekoloniseerde groeiplaatsen, als de planten enkel verspreid voorkomen of in 
groepjes die niet meer dan ca. 1 m² beslaan, worden alle planten(groepjes) afzonderlijk 
verwijderd. Het verwijderen van planten in het water is niet efficiënt en de te plaggen zones 
dienen dus droog te liggen. 

Dit gebeurt volgens een vast stappenplan: 

1. Lokalisatie van alle groeiplaatsen. Plaats een markeerstok op elke plek waar 
watercrassula groeit. Ga zeer grondig te werk zodat geen plant gemist wordt. 

2. Afbakenen van af te plaggen zones. Zet rondom elke stok of groeiplaats op ca. 
0,5 m afstand bijkomende stokken, om de af te plaggen zones af te bakenen. 

3. Verken het terrein en stel een plan van aanpak op. Wanneer vallen de 
groeiplaatsen droog of hoe kan het waterpeil voldoende worden verlaagd? Welk 
materiaal zal worden gebruikt om de plaggen af te voeren, naar waar wordt dit 
afgevoerd en via welke route? 

4. De zoden worden best begraven op een nabije droge plaats. De stortplaats wordt 
gelokaliseerd en eerst voldoende diep uitgegraven. Daarvoor moet het volume 
worden geschat van het te begraven materiaal (m3 = totale oppervlakte m2 x ≥ 0,2 
m). Hou er rekening mee dat alle zoden minstens 0,5 m diep moeten begraven 
worden. Hou een even groot volume minerale bodem opzij om de plagzones op te 
vullen. 

5. Bepaal de beste aan- en afvoerroute naar de stortplaats en breng hier stevige 
plastic folie aan. Het materiaal wordt altijd hierlangs vervoerd in sterke puinzakken, 
bijvoorbeeld met een kruiwagen. Het is de bedoeling dat tijdens het transport geen 
materiaal uit de puinzakken of van de kruiwagen valt. Als dit toch zou gebeuren 
maakt de folie het mogelijk om het gemorste materiaal op te ruimen. 
Benodigdheden: plastic folie (op rol), puinzakken, kruiwagen, schop(pen), borstels, 2 
paar laarzen per persoon. 

6. De afgebakende zones worden eerst oppervlakkig geplagd met een schop, zodat 
de planten met de meeste wortels worden 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 dieper 
plaggen van de tweede laag tot ± 20 cm. Dit is nodig omdat plantfragmenten en 
zaden dieper in het profiel ingewerkt kunnen zijn. De diepte hangt af van eventueel 
microreliëf (bv. bij pootafdrukken van grazers) en de structuur van de bodem. De 
afgeplagde zone wordt terug opgevuld met minerale bodem uit de stortkuil. 
Dit gebeurt best met ander gereedschap dan waarmee geplagd werd. Enkele 
markeerstokken blijven staan waar werd geplagd; dit vergemakkelijkt de nazorg. 

7. Het gebruikte gereedschap wordt naar de stortplaats gebracht en gereinigd. 
Indien mogelijk gebeurt dit in de stortplaats, anders moet een droge plek weg van de 
locatie uitgekozen worden. Kruiwagen, schoppen, spades, laarzen enz. worden 
grondig afgeborsteld en indien mogelijk gespoeld op een droge plek. De folie wordt 
opgerold en afgevoerd. 

8. Vooraleer de dumpplek wordt afgewerkt, wordt eventueel op de folie langs de 
transportroutes gemorst materiaal met borstel en schep opgeruimd. Dit dient mee in 
de put te worden verwerkt. Werk de dumpplaats af en begraaf planten en 
bodemmateriaal onder minstens 0,5 m bodem. Documenteer de dumpplek 
zodat hiermee later bij eventuele werken rekening kan worden gehouden. 

9. Om de plagzones zo snel mogelijk te laten begroeien kunnen inheemse 
(doel)soorten worden ingeplant (translocatie) of gezaaid. Bij translocatie moeten de 
planten afkomstig zijn van nabije plaatsen zonder watercrassula. 

10. De frequentie van de nazorg wordt afgeleid uit de kolonisatiekans. 

11. Regel eventuele betreding. Best wordt de werkzone enkele jaren afgesloten voor 
het publiek en hun dieren, en is er geen begrazing of beheer. Communiceer waarom. 
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BOX: Wat met besmette grond? 

Op een droge plaats wordt een stortplaats uitgegraven. De vegetatiezode wordt eerst 
verwijderd en apart gelegd. Het volume van de kuil wordt vooraf geschat. Vermenigvuldig de 
totale oppervlakte van de te plaggen zone met 0,2 (manuele verwijdering) of ± 0,4 m 
(machinale verwijdering) plus 0,5 m voor de afdeklaag. Het overschot aan minerale grond 
kan gebruikt worden om de plagzones opnieuw aan te vullen. 
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Bijlage 3: Stappenplan machinale verwijdering 

Grotere populaties van watercrassula worden best machinaal verwijderd. Hierbij wordt best 
het volledige waterlichaam vlakdekkend geplagd. Bij voorkeur gebeurt dit in droge 
omstandigheden. 

Gebruik volgend stappenplan: 

1. Lokaliseer en markeer met een stok de buitenste planten/vlekken van 
watercrassula. Ga zeer secuur te werk zodat geen planten gemist worden. 

2. Afbakenen van af te graven zones. Zet rondom deze stokken bijkomende stokken 
op ca. 2 m weg van het centrum van de groeiplaats. Die bepalen de omtrek van de 
volledige af te graven zone. 

3. Verken het terrein en stel een plan van aanpak op. Hoe kan het waterpeil worden 
verlaagd zonder risico op verdere verspreiding? Welk materiaal zal worden gebruikt 
om het planten en grond af te voeren? Naar waar zal dit gebeuren en volgens welke 
route? Planten en grond moeten worden begraven op een droge plek. Leg rijplaten 
op de aan- en afvoerroute. Als de kraan voldoende ver van de met watercrassula 
begroeide plaatsen kan blijven, kunnen rijplaten eventueel achterwege blijven. Er 
wordt bij voorkeur gewerkt met een kraan met lange arm en grote reikwijdte 
(“longreachkraan”) om rijbewegingen te beperken. Soms kan hiermee het 
afgegraven materiaal zelfs binnen het bereik van de kraan op een geschikte plaats 
gestort worden. Zones met watercrassula mogen niet bereden worden zonder 
rijplaten. Tijdens het transport mag er niets uit de kraanbak vallen. Laadt die dus 
niet overvol. Het is ten zeerste aanbevolen om bij de werken een deskundige ter 
plaatse te hebben die er voor zorgt dat alle bioveiligheidsmaatregelen door 
aannemers en bezoekers gevolgd worden. 

4. Het volume van de stortkuil wordt vooraf ingeschat: totale af te graven oppervlakte 
in m2 x ± 0,4 m. Voorzie 0,5 m afdeklaag. De stortkuil wordt vooraf uitgegraven. 
De vegetatiezode wordt eerst verwijderd en apart gelegd. Die kan als afwerking 
opnieuw worden aangebracht. Hou een even groot volume minerale grond opzij om 
afgeplagde zones opnieuw op te vullen. 

5. In de afgebakende zones wordt eerst oppervlakkig geplagd met de kraanbak waarbij 
de vegetatie en ondiepe wortels worden weggehaald. Plag in kleine stukken zonder 
dat er materiaal van de kraanbak valt bij het zwaaien van de kraanbak. Let er op dat 
de kraanarm niet over reeds geplagde delen draait. Na verwijderen van de zode kan 
zorgvuldiger worden gewerkt bij het dieper afgraven tot ± 40 cm onder het 
oorspronkelijke maaiveld. De juiste diepte hangt af van eventueel microreliëf (bv. bij 
pootafdrukken van grazers) en de bodemstructuur. De afgegraven delen worden 
opnieuw opgevuld met minerale bodem uit de stortkuil. Dat gebeurt best met een 
andere kraanbak dan waarmee werd gegraven. Het aanvullen van grond op de 
geplagde zone verkleint de kans op hergroei en herstelt het oorspronkelijk 
bodemniveau. 

6. Vooraleer de stortkuil wordt afgewerkt worden de rijplaten onderzocht op 
gemorste grond en plantenresten. Dit wordt met borstel en schep opgeruimd en mee 
in de put verwerkt. Begraaf alle afgegraven materiaal met minstens 0,5 m bodem en 
werk de stortplaats af. Documenteer de stortplaats zodat later hiermee bij eventuele 
werken rekening kan worden gehouden. 

7. Om de afgegraven bodem zo snel mogelijk te laten begroeien, kunnen inheemse 
(doel)soorten worden uitgeplant (translocatie) of ingezaaid. Bij translocatie moeten 
de planten afkomstig zijn van nabije plaatsen zonder watercrassula. 

8. Het gebruikte gereedschap wordt naar de stortplaats gebracht en grondig 
afgeborsteld en indien mogelijk gespoeld. Indien mogelijk gebeurt dit in de 
stortplaats, anders dient een droge plek weg van de locatie te worden uitgekozen. 
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9. De frequentie van de nazorg wordt afgeleid uit de kolonisatiekans. 

Een correcte uitvoering is essentieel. Als overhaast wordt gewerkt en/of de regels losser 
worden toegepast, is dit nefast voor de slaagkans. We bevelen ten zeerste aan dat een 
deskundige ter plaatse de werken coördineert en begeleidt en er streng op toeziet dat de 
bioveiligheidsmaatregelen correct worden toegepast. 

Bijlage 4: Stappenplan dempen 

Hierbij wordt een volledige depressie, poel of plas opgevuld. Bij kleinere oppervlaktes 
kunnen ter compensatie, een of meerdere nieuwe poelen of depressies worden gegraven. 
Ook deze maatregel wordt het best in droge omstandigheden uitgevoerd en moet rekening 
gehouden worden met aanwezige fauna en flora. 

Het dempen van een groeiplaats kan volgens dit stappenplan: 

1. Lokaliseer en markeer met een stok de buitenste planten/vlekken van 
watercrassula. Ga zeer secuur te werk zodat geen planten gemist worden. 

2. Afbakenen van af te graven zones. Zet rondom deze stokken bijkomende stokken 
op ca. 2 m weg van het centrum van de groeiplaats. Die bepalen de omtrek van de 
volledige af te graven zone. 

3. De depressie of poel moet gedraineerd worden tot het waterpeil onder het maaiveld 
staat. Dit gebeurt best door grondbemaling om geen risico te lopen op het 
verspreiden van (cel)fragmenten en zaden. 

4. Te vrijwaren soorten worden weggehaald en elders tijdelijk, in quarantaine 
ondergebracht. Indien nodig het bedenken en voorzien van een plan van aanpak 
voor het transloceren van soorten. 

5. Eerst worden de oeverdelen met watercrassula machinaal afgegraven en dit 
materiaal wordt in het diepste deel gestort. 

6. De poel/depressie wordt vervolgens verder opgevuld met grond tot het maaiveld. 
Alles moet minstens onder 0,5 m nieuwe grond begraven worden. Die is eventueel 
afkomstig uit de nieuwe poel(en)/depressie(s) die ter compensatie worden 
uitgegraven. 
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