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Aanleiding 

De Europese verordening invasieve exoten verplicht de lidstaten om de soorten die 

voorkomen op de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, te 

bestrijden. Wat de invasieve aquatische soorten betreft, bestrijdt de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) momenteel grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem 

en postelein-waterlepeltje (syn. kleine waterteunisbloem) op de waterlopen die onder haar 

bevoegdheid vallen. Op de overige waterlopen worden deze soorten grotendeels door de 

provincies bestreden. 

Om de werklast van de bestrijding van de invasieve aquatische soorten van de Europese lijst 

te kunnen inschatten, is kennis vereist over hun actuele verspreiding. 

Vraag 

1. Wat is de actuele verspreiding van grote waternavel, parelvederkruid, 

waterteunisbloem, postelein-waterlepeltje (syn. kleine waterteunisbloem), 

waterwaaier, waterhyacint, verspreidbladige waterpest en roodwangschildpad in 

Vlaanderen? We nemen in dit advies bijkomend ook egeria op, een nog weinig 

verspreide invasieve exotische waterplant. 

2. Welk aandeel van de actuele populaties van deze soorten komt voor in 

waterlichamen onder bevoegdheid van de VMM, de provincies of andere beheerders? 

Toelichting 

1 Invasieve waterplanten 

1.1 Gebruikte databronnen 

1.1.1 Data van Florabank 

De gegevens uit FLORABANK (Van Landuyt et al., 2012) zijn afkomstig van verschillende 

bronnen. Veelal betreft het streeplijstgegevens van inventarisaties van plantensoorten per 

kilometerhok. In mindere mate zijn er ook gegevens beschikbaar met meer gedetailleerde 

situering (coördinaten), zoals deze die verzameld werden tijdens de karteringen voor de 

Biologische Waarderingskaart en diverse projecten, of losse waarnemingen. We maakten 

gebruik van alle gegevens sinds 2000. Het betreft allerlei oppervlaktewateren, niet enkel 

waterlopen. 

1.1.2 Bestrijdingsgegevens van de provincies 

Hieronder geven we een overzicht van de GISlagen (verspreidingsgegevens en 

eigendommen/terreinen in beheer) die de provincies doorgaven. Van Vlaams-Brabant en 

Limburg werd voorlopig geen informatie verkregen (zie 3.1). 

West-Vlaanderen 

De provincie houdt zelf geen aparte databank van verspreidingsgegevens bij, maar baseert 

zich voor het organiseren en uitvoeren van de bestrijding op Waarnemingen.be en de 

smartphone-applicatie ‘That’s Invasive!’. De diensten van de provincie compileren deze 

verspreidingsgegevens in samengestelde gislagen. 

Oost-Vlaanderen  

De provincie gaf een GISlaag door van de locaties in waterlopen van 2de categorie en in 

lokale waterlopen waar bestrijding door de provinciale dienst ‘waterlopen’ wordt uitgevoerd. 

Deze bestaat uit twee delen: (1) alle plaatsen waar ooit is gewerkt en de bestrijding is 
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opgevolgd, onafgezien of dit nu nog actief gebeurt en (2) de actuele status (bestrijding 

gestart, afgewerkt, nog actieve nazorg, extra opvolgjaar).  

Aangezien deze laag voorlopig geen gegevens over de bestreden soort bevat, noch over de 

datum van de uitgevoerde bestrijding (deze gegevens zijn aanwezig bij de uitvoerder maar 

voorlopig niet in een verwerkbaar digitaal formaat beschikbaar), werd ze in de 

soortspecifieke analyse niet meegenomen. Bij het interpreteren van de gegevens wordt dus 

best rekening gehouden met een onderschatting van de provinciale bestrijdingsbevoegdheid 

voor wat Oost-Vlaanderen betreft. 

We ontvingen ook een laag met de besmettingsgraad (1-6) per locatie. De provincie gebruikt 

die kaart om de nazorg te organiseren. Verder stelde de provincie (oude) lagen ter 

beschikking van andere waterloopbeheerders (VMM, W&Z, ANB) die kleine locaties hebben 

beheerd of waar bestrijding opgestart werd of nog zou starten. 

Antwerpen 

De provincie Antwerpen bezorgde een shapefile met exotenlocaties uit de periode 2011-

2015, waar in het najaar van 2015 nog exoten werden waargenomen. Verder werd een 

bestand bezorgd met losse waarnemingen en locaties die niet (altijd) opgevolgd worden. 

1.1.3 Gegevens van That’s Invasive! 

Via de smartphone-applicatie ‘That’s Invasive!’ kan iedereen waarnemingen van invasieve 

exoten doorgeven (Adriaens 2015, Adriaens et al. 2015a, b). Voor deze analyse gebruikten 

we enkel gevalideerde waarnemingen. We voegden de waarnemingen tegelijk toe aan 

FLORABANK. Deze applicatie wordt ook gebruikt door bestrijders van de provincie West-

Vlaanderen, die er vaak locaties uit waarnemingen.be mee bezoeken. Er is dus een 

potentiële overlap tussen verschillende gegevensbronnen. 

1.1.4 Bestrijdingsgegevens van de VMM 

De rattenvangers van de VMM bestrijden en inventariseren parelvederkruid, 

waterteunisbloem en grote waternavel op de waterlopen waar zij beheer (vooral van 

muskusrat) uitvoeren. Hiervoor werd de specifieke smartphone-applicatie ‘Rattenapp’ 

ontwikkeld. Het operationeel registreren gebeurt pas sinds 1 januari 2016. Er zijn dus 

voorlopig nog geen vaststellingen gedaan (mondelinge mededeling Marc Vanderweeën, 

VMM).  

1.1.5 Gegevens van Waarnemingen.be 

We vroegen waarnemingen op afkomstig van Waarnemingen.be1, de website voor 

natuurinformatie van Natuurpunt vzw en Stichting Natuurinformatie. Data die enkel werden 

ingevoerd op gebiedsniveau en waar bijgevolg geen nauwkeurige gps-coördinaat voor 

beschikbaar is of waarvoor niet met zekerheid een kilometerhok kon afgeleid worden, 

werden niet meegenomen in de analyse. 

1.1.6 Data van het macrofytenmeetnet van de VMM en gerelateerde 

INBO-waarnemingen 

Deze data zijn verzameld door de VMM in functie van de macrofytenmonitoring voor de 

Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gaat om opnames van 100 m-trajecten, hoofdzakelijk in 

bevaarbare waterlopen en onbevaarbare waterlopen 1ste categorie. 

                                                
1 De gebruikte dataset draagt als referentie INBODATAVR-104, 30-06-2015. 
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Daarnaast beschikken we over de opnames die het INBO in waterlopen maakt voor de 

Natura 2000 habitatkartering en kwaliteitsmonitoring. De diverse macrofytenopnames zijn 

gebundeld in een INBO-macrofytendatabank voor waterlopen. Voor de periode 2002-2015 

zijn verspreidingsgegevens beschikbaar van de in vraag 1 vermelde exoten. 

1.2 Aanpak GIS-analyse 

Om na te gaan welk aandeel van de invasieve waterplanten in de verschillende 

gebiedscategorieën voorkomt, voerden we een GIS-analyse uit in ArcMap 10.0 (ESRI). 

Daarbij gebruikten we volgende digitale kaarten: 

 voor gebieden onder bevoegdheid van ANB: patrimoniumdatabank; 

 voor waterlopen onder bevoegdheid van VMM: Vlaamse hydrografische atlas (VHA), 

categorie 1 waterlopen; 

 voor waterlopen onder bevoegdheid van provincies: Vlaamse hydrografische atlas 

(VHA), categorie 2 waterlopen; 

 voor waterlopen onder bevoegdheid van gemeentes: Vlaamse hydrografische atlas 

(VHA), categorie 3 waterlopen; 

 kaarten met eigendommen van de provincies:  

 eigendommen Provincie Antwerpen; 

 projectzones Provincie Antwerpen; 

 eigendommen Kempens Landschap; 

 provinciedomeinen West-Vlaanderen; 

 bufferbekkens in eigendom en/of beheer van de provincie West-Vlaanderen. 

De verzamelde verspreidingsgegevens werden in FLORABANK ingevoerd (Van Landuyt et al., 

2012), waar mogelijk als puntlocatie. Vanwege de grote discrepantie in precisie en de 

problemen met lijnbestanden in GIS (cf. grote kans dat een punt niet exact met een 

waterloop samenvalt), kozen we ervoor de gegevens te verwerken op kilometerhokniveau 

(IFBL-kwartierhok). De kaartlagen van de verschillende eigendommen werden gegroepeerd 

per beheerder. Vervolgens werd een intersect gemaakt tussen de soortenkaarten en de 

verschillende beheerderkaarten. Provincies en gemeenten werden samen genomen in één 

categorie. Het beheer van de waterlopen 3e categorie is door de meeste gemeentes sinds 

2015 overgedragen aan de provincies. 

Voor de weinig voorkomende soorten (< 10 locaties) postelein-waterlepeltje (Ludwigia 

peploides), waterwaaier (Cabomba caroliniana), waterhyacint (Eichhornia crassipes), 

verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) en egeria (Egeria densa) geven we een 

tekstuele beschrijving van de situatie. Per locatie zochten we op wie de waterloop beheert 

via de Vlaamse Hydrografische Atlas (waterloopsegmenten - type beheerder), informatie op 

Geopunt Vlaanderen en/of contacten met beheerders. 

1.3 Resultaten 

1.3.1 Verspreiding van de wijd verspreide soorten 

De actuele verspreiding van grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), parelvederkruid 

(Myriophyllum aquaticum) en waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) in Vlaanderen is 

weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1: gekende verspreiding van grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), parelvederkruid 

(Myriophyllum aquaticum) en waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) in Vlaanderen (blauw: rivieren en 

kanalen, grijs: stedelijke gebieden); resolutie 1x1 km².  
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Figuur 2: aantal terreinbeheerders per kilometerhok met invasieve waterplanten (0 = geen match met 

de gebruikte gislagen). 

Volgens de verspreidingsgegevens komt in 760 kilometerhokken in Vlaanderen minstens 1 

van deze drie soorten voor (Figuur 2), het merendeel op waterlopen/waterlichamen in 

beheer bij de provincies en gemeentes of bij ANB. In ongeveer een vierde van de locaties 

betreft het mogelijks waterlopen in beheer bij VMM. Dit patroon is gelijkaardig voor alle drie 

de soorten (Tabel 1). 

Tabel 1: aandeel van het aantal kilometerhokken waarin grote waternavel, parelvederkruid en 

waterteunisbloem afzonderlijk of in combinatie voorkomen, dat overlapt met gebieden in beheer van 

ANB, VMM, provincies en gemeentes. 

Soort 
# Kilometer – 

hokken 

Beheerders 

ANB VMM 

Provincies en Gemeenten 

Andere 
Alle 

provincies 
A'werpen 

Oost - 
Vlaan. 

West - 
Vlaan. 

Vl. 
Brabant 

Limburg 

Grote waternavel - Hydrocotyle 
ranunculoides L. f. 

345 183 87 300 170 75 44 7 8 12 

Parelvederkruid - Myriophyllum 
aquaticum (Velloso) Verdc. 

291 190 67 257 167 27 21 32 25 9 

Waterteunisbloem - Ludwigia 
grandiflora (Michaux) Greuter et 
Burdet 

124 81 38 107 63 9 16 8 15 8 

Alle soorten samen 760 454 192 664 400 111 81 47 48 29 

 

1.3.2 Verspreiding van de minder verspreide soorten 

waterhyacint (Eichhornia crassipes) 

Waterhyacint is een recente en zeer zeldzame, sporadisch optredende exoot in Vlaanderen. 
Populaties ontstaan uit verwilderde tuinplanten of uit weggeworpen tuinafval. Wellicht komt 

de soort op nog meer plaatsen voor, maar wordt ze niet opgemerkt of uit gebrek aan 
interesse niet genoteerd. De soort werd voor het eerst gezien in 2001 in de omgeving van de 
Antwerpse haven (Verloove, 2016). Momenteel komt ze verspreid over Vlaanderen voor, en 

met uitzondering van de locatie in Diepenbeek, gaat het meestal om enkele individuen 
(Figuur 3, Tabel 2). Waterhyacint is vorstgevoelig (Téllez et al., 2008). Hoewel individuele 
planten de winter wel kunnen doorkomen, is permanente vestiging van populaties in 
Vlaanderen daarom weinig waarschijnlijk (Adriaens et al., 2009). Omdat het niet zeker is dat 
de soort nog voorkomt, werd voor deze soort de beheerder per locatie niet opgezocht.  
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Tabel 2: gekende vindplaatsen van waterhyacint met aantal planten en de verantwoordelijke beheerder. 

datum Aantal planten gebied provincie 

4/10/2014 1 Niel - Dorp en rest Antwerpen 

21/10/2009 250 Diepenbeek - Langwater Limburg 

17/08/2011 1 Lommel - Sahara Limburg 

21/08/2012 1 Destelbergen - Damvallei Oost-Vlaanderen 

31/08/2013 1 Kieldrecht - Grote Geule Oost-Vlaanderen 

2/07/2012 1 Spiere - Spierebos West-Vlaanderen 

 

 

Figuur 3: gekende verspreiding van waterhyacint (Eichhornia crassipes) in Vlaanderen. 

waterwaaier (Cabomba caroliniana) 

Waterwaaier komt momenteel, voor zover bekend, op één plaats in Vlaanderen voor, 

namelijk in een afwateringsgracht langs een woonwijk in het centrum van Sint-Pauwels 
(Sint-Niklaas; Figuur 4). Dit terrein valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Deze populatie werd vastgesteld in juni 2013 en is daarmee de enige gekende populatie in 
het Atlantische biogeografisch deel van België. Daarvoor was de soort enkel bekend van een 
waarneming uit 1998 in een verlaten visvijver in het vijvercomplex De Zicht in Holsbeek 
(Vlaams-Brabant; Denys et al., 2003; Denys, 2006; Verloove, 2002). Deze populatie 
verdween in 2006 na herinrichting en herbepoting met vis om de vijver opnieuw in gebruik 

te nemen als hengelvijver (Figuur 5). 
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Figuur 4: groeiplaats van waterwaaier (Cabomba caroliniana) in Sint-Pauwels. 

De populatie in Sint-Pauwels, ca. 1200 m² groot, is in principe gemakkelijk uit te roeien door 
tijdelijk droogzetten en verwijdering van alle plantmateriaal (Dutartre et al., 2006). Andere 

methodes, zoals afdekken met geotextiel (Schooler, 2008), regelmatig uitbaggeren of het 
gebruik van een Hydro Venturi (van Valkenburg & Rotteveel 2010; van Valkenburg et al., 
2011), kunnen de biomassa doen afnemen, maar resulteren doorgaans niet in volledige en 

permanente verwijdering. 

 

Figuur 5: gekende verspreiding van waterwaaier (Cabomba caroliniana) in Vlaanderen. 

verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) 

De verspreiding van verspreidbladige waterpest in Vlaanderen is momenteel beperkt tot 12 
locaties, met uiteenlopende beheerders (Figuur 6, Tabel 3). Vanaf 2004 zijn er 
waarnemingen op meerdere plaatsen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.  
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Figuur 6: gekende verspreiding van verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) in Vlaanderen. 

De soort heeft een brede ecologische amplitude, groeit zeer snel en verandert de 
milieuomstandigheden in haar eigen voordeel. Een aantal kleinere groeiplaatsen zijn in 

beheer bij ANB (bv. Duinpoel in Koksijde, Kruibeke). Er werd reeds handmatig beheer 
uitgevoerd.  

 

Figuur 7: de stad Gent plaatste een rooster in de Lange Velden (Ter Durmen Park) om verdere 

verspreiding van verspreidbladige waterpest naar het Lievekanaal te voorkomen. 

In de Lange Velden (Wondelgem), waar een zeer grote populatie voorkomt, plaatste de stad 

Gent op advies van het INBO (Denys et al., 2014) een rooster om verspreiding van 

plantfragmenten naar de naastgelegen waterloop Lievekanaal (eveneens beheerd door de 

stad Gent) te beletten (Figuur 7). In de vijvers zelf gebeurt voorlopig geen actief beheer van 

de soort. De intentie is om hier gesloten wilgenstruweel te laten ontwikkelen waardoor de 
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soort op termijn zal afnemen. Op de locatie in de Noordduinen (Koksijde), waar de soort 

recent aangevoerd werd samen met andere vijverplanten zoals krabbenscheer (Stratiotes 

aloides) en de invasieve exoot egeria (Egeria densa), werden deze planten verwijderd door 

ANB. In de Fluithoek (Koksijde) is de soort abundant aanwezig in een poel met veel 

kranswieren. In het natuurreservaat de Langdonken (Herselt) onderzoekt Natuurpunt vzw de 

mogelijkheid om de groeiplaats, een vijver van een voormalig weekendverblijf, te dempen en 

om te zetten naar moerasbos. 

In juli 2015 is de soort ook in het Netebekken opgedoken, in het Loeiiens Neetje op de grens 

tussen Retie en Kasterlee (Tabel 3). Er werden slechts enkele exemplaren opgemerkt en 

meteen verwijderd. Deze locatie moet verder opgevolgd worden, omdat de soort zich via de 

waterloop snel zou kunnen verspreiden en in de context van de Netevallei (zijlopen, groot 

aantal vijvers) moeilijk te beheersen is. 

Tabel 3: gekende vindplaatsen van verspreidbladige waterpest met de verantwoordelijke beheerder. 

gebied provincie beheerder 

Langdonken, Herselt Antwerpen Natuurpunt vzw 

Vosselaar (openbaar bos) Antwerpen Agentschap voor Natuur en Bos  

Malpertuuspark, Gent Oost-Vlaanderen Stad Gent 

Kortbroek, Kruibeke Oost-Vlaanderen Agentschap voor Natuur en Bos 

(beheerovereenkomst) 

De Lange Velden (Ter Durmen), 

Wondelgem 

Oost-Vlaanderen Stad Gent 

Kanaal Ieper-Komen, Ieper West-Vlaanderen Agentschap Natuur en Bos 

Hoge Wieltjesgracht, Ieper West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 

Fluithoek, Koksijde West-Vlaanderen Agentschap Natuur en Bos  

Noordduinen–Oost, Koksijde (militair 

domein) 

West-Vlaanderen Agentschap Natuur en Bos, 

verwijderd 

wachtbekken industrieterrein E403 

Gullegem-Moorsele, Moorsele 

West-Vlaanderen provincie (water), Leiedal 

Intercommunale (oevers) 

Sint-Joris – oever IJzer, Nieuwpoort West-Vlaanderen Waterwegen en Zeekanaal NV, 

Afdeling Bovenschelde 

Loeijens Neetje, Kasterlee/Retie Antwerpen provincie (onbevaarbaar 2e 

categorie) 

 

Denys et al. (2014) beschrijven mogelijke beheermaatregelen voor verspreidbladige 

waterpest. Tot de mogelijkheden behoren: 

● chemische bestrijding; 
● manuele en mechanische bestrijding: maaien en/of verwijderen van biomassa; 
● biologische bestrijding door 

○  overbegrazing; 
○  soortspecifieke ziekten en plagen; 

● ongeschikt maken van habitat door 

○  tijdelijke lichtbeperking; 
○  permanente lichtbeperking; 

○  tijdelijk droog zetten; 
○  tijdelijk dempen. 

● verlagen van de nutriëntenbeschikbaarheid; 
● omvormen tot moeras(bos). 

Wanneer het niet mogelijk is om de groeiplaats volledig ongeschikt te maken door het 
tijdelijk verwijderen van alle water (dempen of droog zetten), is lokale uitroeiing op korte 
termijn op veel plaatsen moeilijk te realiseren. Denys et al. (2014) stelden daarom een 
stappenschema voor dat toelaat beheerkeuzes te onderbouwen in functie van de 
beheerdoelstellingen en dat ook combinaties van beheermethodes toelaat. 
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postelein-waterlepeltje (Ludwigia peploides) 

Postelein-waterlepeltje is voorlopig zeer zeldzaam in Vlaanderen (Figuur 8, Tabel 4) maar het 

aantal vondsten neemt sinds het begin van haar introductie toe (Verloove, 2006). De soort is 

vrij moeilijk te onderscheiden van de waterteunisbloem (L. grandiflora), ook een invasieve 

exoot. 

 

Figuur 8: gekende verspreiding van postelein-waterlepeltje (Ludwigia peploides) in Vlaanderen. 

Op meerdere locaties wordt de soort actief beheerd. Zo verwijderde de provincie Oost-

Vlaanderen in 2015 een grote populatie op de afgraving in de Bourgoyen-Ossemeersen 

(Gent). 

Tabel 4: gekende vindplaatsen van postelein-waterlepeltje (Ludwigia peploides) met de 

verantwoordelijke beheerder. 

gebied Provincie beheerder 

Gemene weidebeek, Assebroek  West-Vlaanderen Stad Brugge 

Bourgoyen-De afgraving, Gent Oost-Vlaanderen Stad Gent, in beheer 

Drijdyck, Kieldrecht Oost-Vlaanderen Agentschap voor Natuur en Bos 

(beheerovereenkomst), in beheer  

Laambeekvallei, natuurgebied 

Groene Delle, plas ‘t Koet, ... 

Limburg Onbekend, natuurgebied net buiten 

erkend natuurreservaat van Stichting 

Limburgs Landschap 

Groene Long, Kuurne 

(determinatie van de soort 

voorlopig onzeker) 

West-Vlaanderen gemeente Kuurne, in beheer  

 

Egeria (Egeria densa) 

Deze soort wordt wegens haar beperkte verspreiding en potentiële impact additioneel 

meegenomen in dit advies. Egeria, bekend als traditionele opsmuk van goudvisbokalen, is op 

een beperkt aantal locaties in Vlaanderen vastgesteld (Tabel 5), maar mogelijk wordt de 

verspreiding onderschat (Denys et al., 2004). Hoewel nog geen problemen werden 

vastgesteld, zijn deze wel te verwachten op basis van ervaringen in Frankrijk (Muller, 2004) 

en Nederland (Pot, 2007). We raden een snelle verwijdering van nieuwe haarden aan 

(Adriaens et al., 2009). 
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Tabel 5: gekende vindplaatsen van egeria (Egeria densa) met de verantwoordelijke beheerder. 

gebied provincie beheerder 

Beerse-Ginnekenshoek-Vogelzang (Oud 

Stort) (openbaar bos) 

Antwerpen Agentschap voor Natuur en Bos  

Aartselaar-De Reukens (domeinbos) Antwerpen Agentschap voor Natuur en Bos 

Kleine Nete, Kasterlee Antwerpen VMM 

Peer-Mullerbeemden Limburg Watering Dommelvallei 

Elen, Dilsen-Stokkem Limburg onbekend 

Kleine Nete, Retie Antwerpen provincie (onbevaarbaar 2e 

categorie) 

Zwarte Beek, Beringen Limburg VMM (onbevaarbaar 1e 

categorie) 

Bosbeek, Maaseik Limburg VMM (onbevaarbaar 1e 

categorie) 

 

2 Exotische waterschildpadden 

2.1 Gebruikte databronnen 

Voor de waterschildpadden (Trachemis scripta s.l.) gebruikten we data van de portaalsite 

Waarnemingen.be en van de amfibieën- en reptielenwerkgroep Hyla vzw van Natuurpunt. De 

dataset2 bevat schildpaddengegevens van diverse soorten sinds 1978. Omdat schildpadden 

doorgaans langlevend zijn en voor dit advies vooral de actuele verspreiding relevant is, 

gebruikten we enkel gegevens vanaf 1996, het eerste jaar met relatief veel observaties van 

roodwangschildpadden.  

In Vlaanderen komen vooral roodwangschildpad (T. scripta elegans), geelbuikschildpad (T. 

scripta scripta) en geelwangschilpad (T. scripta troostii) voor. Daarnaast worden sporadisch 

ook andere soorten waterschildpadden waargenomen (Chelydra serpentina, Chrysemys picta, 

C. picta bellii, Pseudemys rubriventris, Pseudemys sp., Mauremys leprosa, Graptemys 

pseudogeographica, G. pseudogeographica pseudogeographica, G. pseudogeographica 

kohnii). Bij een aantal waarnemingen kon de soort niet gedetermineerd worden. De drie 

algemene soorten komen verspreid in Vlaanderen voor in waterlopen en stilstaande 

oppervlaktewateren, met een zwaartepunt in stedelijke gebieden (Figuur 9, Figuur 10, 

Bijlage 1).  

Aangezien alle in Vlaanderen voorkomende waterschildpadden exoten zijn en de methoden 

om schildpadden te bestrijden (bv. afschot, wegvangst met levend vangkooien) niet selectief 

zijn, werden voor de analyse de gegevens van alle soorten, inclusief de ongedetermineerde 

waterschildpadden, meegenomen. 

                                                
2 De dataset draagt de referentiecode INBODATAVR-109, 24-08-2015. 
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Figuur 9: verspreiding van Noord-Amerikaanse waterschildpadden (alle soorten samen) in Vlaanderen. 

2.2 Aanpak GIS-analyse 

De aanpak is analoog aan die voor de waterplanten.  

2.3 Resultaten 

De actueel gekende verspreiding van de verschillende ondersoorten van roodwangschildpad 

(T. scripta s.l.) is terug te vinden in Figuur 10. 
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Figuur 10: verspreidingskaarten van roodwangschildpad (Trachemys scripta s.l.) in Vlaanderen 

(bronnen: zie 1.1). 

De aanwezigheid van waterschildpadden werd vastgesteld in meer dan 1100 

kilometerhokken.  

 

Figuur 11: Aantal terreinbeheerders per kilometerhok met waterschildpadden (0 = geen match met de 

gebruikte gislagen). 

Een overzicht van het aantal terreinbeheerder(s) per hok is terug te vinden op Figuur 11. De 

overgrote meerderheid van die gebieden zijn in beheer bij ANB, de provincies en gemeenten. 
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In ongeveer een vierde van de gevallen gaat het ook om gebieden in beheer bij VMM, een 

patroon dat gelijkaardig is bij alle ondersoorten van T. scripta (Tabel 6). Het aandeel andere 

(niet-openbare) beheerders bedraagt tot 15% van alle gekende locaties. 

Tabel 6: aandeel van de kilometerhokken waarin exotische waterschildpadden (alle soorten samen) en 

de verschillende soorten afzonderlijk voorkomen in Vlaanderen, dat overlapt met gebieden in beheer van 

ANB, VMM, provincies en gemeentes. 

Soort 
# Kilometer 
– hokken 

Beheerders 

ANB VMM 

Provincies en Gemeenten 

Andere 
Alle 

provincies 
A'werpen 

Oost - 
Vlaan. 

West - 
Vlaan. 

Vl. 
Brabant 

Limburg 

Chelydra serpentina - bijtschildpad 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

Chrysemys picta - Amerikaanse 
sierschildpad 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Chrysemys picta bellii - westelijke 
sierschildpad 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

Emydidae spec. - Waterschildpad 
spec. 226 142 51 191 53 50 42 27 21 12 

Graptemys pseudogeographica - 
Zaagrugschildpad 16 12 7 12 6 5 0 2 0 0 

Graptemys pseudogeographica 
kohnii - Mississippi 
zaagrugschildpad 6 4 1 3 2 1 0 0 0 0 

Graptemys pseudogeographica 
pseudogeographica - Midland 
zaagrugschildpad 7 4 1 6 3 2 0 1 0 1 

Lepidochelys kempii - Kemps 
zeeschildpad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mauremys leprosa - Moorse 
beekschildpad 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Pseudemys rubriventris - 
Noordelijke roodbuikschildpad 7 3 1 4 0 2 1 1 0 0 

Pseudemys spec - Sierschildpad 
spec 32 24 8 24 5 14 2 2 1 3 

Trachemys scripta elegans - 
roodwangschildpad 572 369 139 463 149 113 86 79 47 31 

Trachemys scripta scripta - 
geelbuikschildpad 139 87 35 109 31 21 27 23 7 10 

Trachemys scripta troostii - 
geelwangschildpad 153 100 27 117 34 27 19 22 18 15 

Alle soorten samen 1165 748 270 932 283 236 179 157 94 74 
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3 Beperkingen van de analyse 

Voor de soorten met een beperkte verspreiding (± 10 locaties) in Vlaanderen, zochten we 

per locatie de beheerder op. Voor meer verspreid voorkomende soorten was het in het kader 

van dit advies onmogelijk alle locaties gedetailleerd te behandelen. Daarom brachten we de 

beheerverantwoordelijkheid voor deze soorten enkel globaal in kaart. Deze aanpak heeft 

echter een aantal beperkingen die voorzichtigheid bij de interpretatie van de hier geleverde 

cijfers (en kaarten) noodzaken. 

3.1 Beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens 

Een aantal bestaande databestanden konden niet tijdig aangeleverd worden, waaronder de 

meldingen van exoten uit de databank van de provincie Limburg. In Vlaams-Brabant zijn 

invasieve waterplanten een relatief recent fenomeen en is de informatie over het beheer 

ervan niet in databankformaat beschikbaar. De provincie nam het melden van invasieve 

exoten wel op in het standaardbestek voor onderhoudswerken aan waterlopen (mondelinge 

mededeling Rolf Debruyn, diensthoofd waterlopen provincie Vlaams-Brabant). Die informatie 

(soort, traject, aantal lopende meter, datum) is voorlopig enkel beschikbaar in de 

vorderingsstaten. Binnen het tijdsbestek van dit advies was het niet mogelijk alle individuele 

dossiers te bekijken. 

Door de uiteenlopende kwaliteit van de gegevens (ontbreken datum, corrupte gislagen ...) 

konden sommige soorten niet meegenomen worden in de analyse. 

De registratie van beheermaatregelen verloopt nog niet gestroomlijnd. Het is dus mogelijk 

dat op een aantal locaties de soort door beheer reeds verdween, maar toch in de analyse 

behouden werden. 

3.2 Beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens 

De analyse werd uitgevoerd op kilometerhokniveau. Dit was de enige mogelijkheid om ook 

gegevens zonder een exacte locatie in rekening te brengen. Ook voor observaties met exacte 

coördinaten kan het uitvoeren van een intersect met waterlopen fouten opleveren. Door 

onnauwkeurige plaatsbepaling (conversie- en/of projectiefouten, afrondingsfouten, 

nauwkeurigheid van gps) kunnen deze net naast een waterloop of net buiten een gebied 

vallen. De opschaling naar kilometerhokken is dus een mogelijke bron van fouten en moet 

gezien worden als een compromis tussen gegevensverlies en nauwkeurigheid.  

In eenzelfde kilometerhok kunnen meerdere beheerders actief zijn (figuur 2, figuur 11). 

Bovendien overschrijden sommige kilometerhokken, evenals waterlooptrajecten, de 

provinciegrenzen. Hierdoor sommeren de in de tabellen gepresenteerde percentages tot 

boven honderd.  
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Conclusie 

1. De actuele verspreiding van grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem, 

postelein-waterlepeltje, waterwaaier, waterhyacint, verspreidbladige waterpest, 

egeria, roodwangschildpad s.l. en andere soorten waterschildpadden in Vlaanderen is 

terug te vinden in 1.3 en 2.3. Voor de waterplanten ontbreken evenwel een aantal 

gekende databronnen (Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen). 

2. Voor de veel voorkomende waterteunisbloem, grote waternavel en parelvederkruid, 

kon enkel een globale beheerverantwoordelijkheid in kaart gebracht worden. In 760 

kilometerhokken in Vlaanderen komt minstens één van deze drie soorten voor, het 

merendeel op terreinen in beheer bij de provincies, gemeenten of ANB. In ongeveer 

een vierde van de locaties betreft het mogelijk waterlopen in beheer bij VMM. Voor 

de minder voorkomende soorten postelein-waterlepeltje, waterwaaier, waterhyacint 

en verspreidbladige waterpest werd voor elke locatie de betreffende beheerder 

opgezocht. De aanwezigheid van exotische waterschildpadden werd vastgesteld in 

meer dan 1100 kilometerhokken in Vlaanderen. De overgrote meerderheid van die 

gebieden is in beheer bij ANB, de provincies en gemeenten. In ongeveer een vierde 

van de gevallen betreft het mogelijk gebieden in beheer bij VMM, een patroon dat 

gelijkaardig is bij alle ondersoorten van T. scripta. Het aandeel andere (niet-

openbare) beheerders bedraagt tot 15% van alle gekende locaties. 

3. De gisbestanden met gedetailleerde verspreidingsgegevens van de hier besproken 

soorten, evenals een shapefile met de locaties die binnen ANB gebied vallen, worden 

meegeleverd met dit advies (Bijlage 2).  
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Bijlage 1: Verspreidingskaarten van overige soorten 
waterschildpadden in Vlaanderen (bronnen: zie 1.1) 
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Bijlage 2: gecompileerde GIS-bestanden met 
detaillocaties van invasieve waterplanten en 

waterschildpadden in Vlaanderen (bronnen: zie 1.1) 

 


