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1. Aanleiding  
 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer, in voege sinds 1 september 2009, vermeldt 
dat voor invasieve soorten een beheerregeling kan opgemaakt worden die 
ondermeer de volgende maatregelen kan bevatten (Art 28 §2): 
 
1° het uitvoeren van sensibiliseringsacties, daarbi j inbegrepen het uitbrengen van codes van goede 
praktijk; 
2° het verrichten, het laten verrichten of het ople ggen van specifieke beheers- of bestrijdingsacties; 
3° het sluiten van overeenkomsten met provinciale o f lokale overheden of met rechtsonderhorigen, 
organisaties of verenigingen, met het oog op het opzetten van regionale of plaatselijke beheer- of 
bestrijdingsacties; 
4° als het gaat over invasieve soorten, het beperke n of verbieden van het onder zich hebben, het 
vervoeren, het verhandelen of het ruilen, te koop of in ruil aanbieden van specimens of eieren van de 
soorten in kwestie. 
 
Een ontwerp beheerregeling bevat altijd een lijst van de soorten waarop de 
beheerregeling van toepassing zal zijn (Art 29 1°).  Het Agentschap voor Natuur en 
Bos wenst i.s.m. de VMM een ontwerp beheerregeling uit te werken voor invasieve 
waterplanten. De machinale en handmatige bestrijding van dergelijke soorten kost de 
Vlaamse Overheid actueel ±1 miljoen euro per jaar kost (bron: VMM; [Anon], 2009). 
 

2. Concrete vraagstelling 
 
� voor de Vlaamse waterlopen een lijst opstellen van de invasieve uitheemse 

plantensoorten die een ecologisch en/of economisch gevaar vormen, of dit in de 
toekomst dreigen te vormen; 

� de wenselijkheid voor opname van deze soorten in een beheerregeling 
beargumenteren; 

� nagaan of het opnemen gewenst is van soorten met een invasief karakter die nog 
niet in Vlaanderen aanwezig zijn, maar wel in omringende landen (bijv. 
waterhyacint); 

� informatie over de verspreiding van deze waterplanten in Vlaanderen aanleveren.  
 

3. Soortenlijst 
 
Gezien het grote aantal niet-inheemse plantensoorten in Vlaanderen (De Bruyn, 
2005; Verloove, 2006b), beperken we ons voor deze oefening tot vrij recent 
geïntroduceerde, potentieel invasieve soorten. Daarbij hanteren we de definitie van 
het soortenbesluit (Art 1 4°): een invasieve soort is een uitheemse soort die zich 
massaal verbreidt of kan verbreiden in zijn nieuwe omgeving en zodoende een 
bedreiging kan vormen, hetzij voor het vermogen van het natuurlijk milieu om in 
menselijke behoeften te voorzien, hetzij voor de inheemse biodiversiteit. Daarnaast 
worden tevens een aantal oeverplanten met relevantie voor de waterbeheerder 
meegenomen. 
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Het lijstensysteem van het Belgisch Forum Invasieve Soorten (Belgian Forum on 
Invasive Species, 2009; Branquart, 2009) is een goede basis om te bepalen welke 
soorten in een beheerregeling aan bod dienen te komen. In dit systeem krijgen 
planten een ecologische risicoscore volgens een standaard protocol (Branquart, 
2007). Hierbij dient opgemerkt dat een aantal relevante impactaspecten (o.a. 
volksgezondheid en economische schade) niet in deze risico-inschatting vervat zijn. 
Het vrijmaken van dichtgegroeide watergangen (belemmering voor scheepvaart, 
versnelde verlanding met impact op waterhuishouding, verhoogde sedimentatie, 
belemmering voor recreatie etc.) brengt bijvoorbeeld een aanzienlijke meerkost met 
zich die opname in een beheerregeling mee kan verantwoorden. 
 
Aspecten die in de ecologische risico-inschatting wel worden meegenomen zijn: 
 

1. dispersievermogen en gekende invasiviteit; 
2. vermogen van een organisme om zich in het leefmilieu te verspreiden ; 
3. impact op inheemse soorten (competitie, hybridisatie); 
4. impact op inheemse ecosystemen (veranderingen in nutriëntencycli, 

habitatkwaliteit, beïnvloeding van natuurlijke successie); 
5. mate van inburgering (geïsoleerde populaties, ingeburgerd in een beperkte 

regio, wijd verspreid).  
 
Op basis van scores voor deze aspecten wordt een niet-inheemse soort in één van 
volgende categorieën ondergebracht (Branquart, 2009; Bijlage 1): 
 

- op de zwarte lijst (A) staan soorten die gekenmerkt worden door een 
belangrijke negatieve milieu-impact, die in de wetenschappelijke literatuur 
goed gedocumenteerd is; 

- de bewakingslijst of grijze lijst (B) bevat soorten die wellicht een negatieve 
milieu-impact uitoefenen; 

- de overige uitheemse soorten worden beschouwd als onschadelijk voor het 
milieu (C).  

 
Maatregelen ter beperking van de impact van invasieve uitheemse soorten zijn 
kostenefficiënter wanneer vroeg in het invasieproces wordt ingegrepen (o.a. Clout & 
Williams, 2009; Wittenberg & Cock, 2001). Dit geldt vooral voor recente 
geïntroduceerde invasieve soorten (A1), waarvan snelle detectie en onmiddellijke 
uitroeiing gewenst zijn. Voor de bestrijding van deze soorten moeten prioritair 
middelen ingezet worden. De bestrijding van reeds meer verspreide soorten (A2, A3), 
of soorten met een (vermoedelijk) matige impact (B1, B2) wordt best gekaderd in een 
goed gestructureerd en specifiek actieplan.  
 
Opname in een beheerregeling met het oog op een handelsverbod, zoals bedoeld 
onder Art 28 §2, 4° van het soortenbesluit, is zinv ol voor soorten van de alarmlijst 
(nog niet vastgestelde soorten met potentieel grote ecologische impact) en voor 
zwarte-lijstsoorten (Branquart et al., 2009; Shine et al., 2000; Wittenberg & Cock, 
2001). Bestrijding van invasieve waterplanten zonder flankerend preventiebeleid 
t.a.v. nieuwe introducties (bijv. sensibilisering van particulieren, codes goede praktijk 
voor de horticulturele sector en aquariumhandel) is niet kostenefficiënt. Hierbij 
aansluitend vermelden we nog dat Crassula helmsii, Egeria densa, Lagarosiphon 
major, Ludwigia grandiflora, L. peploides, Myriophyllum aquaticum en M. 
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heterophyllum tevens opgenomen zijn in de Annex I van het ontwerp Koninklijk 
Besluit betreffende de invoer, de uitvoer, de doorvoer en het bezit van invasieve 
uitheemse soorten; i.e. voor deze soorten zal desgevallend een verbod gelden op 
invoer, uitvoer, doorvoer en bezit van levende specimens (ontwerp KB 2 juli 2009).  
 
Daarnaast zou een ‘invasiviteitstoets’ bij openbare aanbestedingen een nuttig 
instrument kunnen zijn voor Vlaanderen. De overheid kan hierin haar 
voorbeeldfunctie vervullen door bij overheidsopdrachten betreffende de levering of 
het gebruik van dieren- of plantensoorten (aanplantingen in openbaar groen, aanleg 
van plantsoenen, etc.) het gebruik van soorten met een gekend invasief karakter te 
weren. We verwijzen naar de omzendbrief betreffende de invasieve exotische 
soorten (23 april 2009) geldig in het Waalse Gewest.  
 
De beheersing van invasieve waterplanten op lange termijn vereist een geïntegreerd 
beheerplan dat gebruik maakt van alle beschikbare beheer- en controlemaatregelen. 
Het opleiden van personeel en het verspreiden van best-practice informatie naar 
doelgroepen maakt hier deel van uit. Naast manuele en mechanische verwijdering 
kan ook biologische bestrijding1 voor bepaalde soorten (o.a. parelvederkruid, grote 
waternavel, Japanse duizendknoop, grote kroosvaren) te overwegen zijn (vb. 
Kempenaar et al., 2008). Daarnaast dient ook blijvend aandacht te worden besteed 
aan een vermindering van de nutriëntenbelasting van oppervlaktewateren (fosfaat en 
nitraat), aangezien eutrofiëring de competitiviteit, productiviteit en proliferatie van 
deze invasieve soorten in de hand werkt (Coetzee & Hill, 2009). 
 
Tabel 1 Ecologische impactcategorieën gekoppeld aan de mogelijke maatregelen in een beheerregeling in 
de zin van het soortenbesluit (naar Branquart et al., 2009). 
 
Maatregelen A0 A1 A2 B1 B2 
Sensibilisering  ● ● ● ● ● 
Beheer/bestrijding  ● ● (●) (●) 
Verbod op invoer, uitvoer en verkoop ● ● ●   
 

4. Argumentatie, verfijning van de lijst, bijkomend e soorten 
 
Een uitgebreide argumentatie voor de opnamen in bovenvermelde categorieën 
(ISEIA score) is terug te vinden in Bijlage 1. Deze oefening gebeurde door een panel 
experten van het Belgisch Forum Invasieve Soorten en is derhalve te beschouwen 
als een wetenschappelijke consensus. Voor een bespreking van kenmerken en 
competitiviteitverhogende karakteristieken van een aantal van deze waterplanten 
verwijzen we verder naar Denys et al., 2004 en Pieterse & Murphy, 1990.  
 
In uitbreiding van de ‘big three’ (grote waternavel, waterteunisbloem, parelvederkruid) 
zijn er nog een aantal andere soorten waarvoor opname in een beheerregeling 
potentieel wenselijk is (Bijlage 2). Het gaat ondermeer om nog niet ingeburgerde 

                                                 
1 Biologische onkruidbestrijding wordt gedefinieerd als de inzet van levende organismen (insecten, schimmels, 
protozoa, bacteriën/virussen) op een bepaalde locatie om daar de populatiedichtheid van een soort beneden de 
schadedrempel te brengen. Gebruik van uitheemse biologische bestrijders vereist een grondige voorafgaande 
risico-evaluatie. 
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risicosoorten, waarvoor verwijdering vóór de proliferatiefase dringend en haalbaar is. 
We geven hieronder meer informatie over deze soorten. 

4.1 Drijvende en amfibische waterplanten 
 
Grote kroosvaren, Azolla filiculoides, komt in Vlaanderen al langere tijd frequent voor 
in de nagenoeg stilstaande waterlopen van de kustpolders, maar wordt ook elders in 
zeer voedselrijke stilstaande wateren regelmatig gevonden. De soort kan het 
volledige wateroppervlak bedekken en is mogelijk een concurrent van inheemse 
kroossoorten zoals puntkroos, Lemna trisulca en veelwortelig kroos, Spirodela 
polyrhiza. Op de meeste groeiplaatsen is de ontwikkeling echter onstabiel 
(Vanhecke, 2006). Azolla is één van de weinige soorten wereldwijd die louter met 
klassieke biologische bestrijding (m.b.v. de snuitkever Stenopelmus rufinasus) op 
een punt gebracht is dat ze niet langer een probleem vormde voor aquatische 
ecosystemen, o.m. in Zuid-Afrika en Ierland (Coetzee & Hill, 2009; Northern Ireland 
Environment Agency & National Parks and Wildlife Service, 2009).  
 
Watercrassula, Crassula helmsii, ondertussen wijd verspreid in Vlaanderen, is een 
tengere plant die dichte matten vormt en in de praktijk zeer moeilijk te bestrijden is. 
Ze verdringt inheemse flora en heeft een gedocumenteerde impact op andere 
waterorganismen (bijv. watersalamanders). Deze soort veroorzaakt ondermeer 
problemen in kwetsbare waterplantenvegetaties die door de Habitatrichtlijn 
beschermd worden (o.a. habitattypen 2190 en 3130) (Figuur 1). De plant verdraagt 
beschaduwing, vorst en uitdroging. Mechanische verwijdering werkt meestal 
verspreiding in de hand, omdat zeer kleine fragmentjes (< 5 mm) tot nieuwe planten 
uitgroeien. Een vondst in Assenede doet vermoeden dat ze ook een verhoogde 
saliniteit verdraagt (Denys & Packet, 2004; cf. ook CEH, 2004). In de internationale 
literatuur wordt een glyfosaathoudend herbicide als beste praktijk aangegeven voor 
de bestrijding op droogvallende oevers (CEH, 2004). 
 
De exotische eendenkroossoorten vormen monospecifieke drijvende vegetaties met 
gevolgen voor het lichtklimaat onder water, de gasuitwisseling en – indirect – de 
nutriëntenhuishouding. Een recent in Vlaanderen accidenteel geïntroduceerde en 
reeds ingeburgerde exoot is knopkroos, Lemna turionifera (Verloove, 2006b). De 
soort is echter zeer moeilijk te onderscheiden van de andere kroossoorten, in het 
bijzonder van het zeer algemene inheemse klein kroos Lemna minor en het 
ondertussen vrij algemene exotische dwergkroos Lemna minuta (Van Landuyt, 
2007). Waarschijnlijk is een gebiedsdekkende bestrijding van de exotische 
kroossoorten niet haalbaar, ondermeer gezien de zeer kleine afmetingen, waardoor 
het verwijderen van alle planten onmogelijk is. Tijdelijke drooglegging in de winter 
(waardoor winterknoppen van knopkroos vorstschade ondervinden),  
waterverdieping, het versterken van de waterbeweging (o.a. door beluchting) of 
manuele verwijdering van matten zijn maatregelen die bij lokale problematische 
haarden mogelijk enig soelaas kunnen bieden, maar de ecologische wenselijkheid 
van deze maatregelen dient steeds te worden afgewogen. Eutrofiëringsbestrijding 
blijft voor deze soorten het voornaamste aandachtspunt. 
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Figuur 1 Watercrassula, Crassula helmsii, treedt in competitie met zeldzame soorten van het 
oeverkruidverbond zoals moerashertshooi, Hypericum elodes (links boven) en de Europees beschermde 
drijvende waterweegbree, Luronium natans (links onder). In de Langdonken werd gepoogd de soort te 
bestrijden, o.a. via handmatig plaggen (rechts boven). Op andere plaatsen, zoals in d’Heye in Bredene 
(rechts onder), komt deze lastige soort over grote oppervlaktes voor en is manuele verwijdering niet 
haalbaar (foto’s J. Packet).   
 

 
Waterhyacint Eichhornia crassipes staat - samen met Crassula helmsii en 
Hydrocotyle ranunculoides - op de A2-EPPO lijst (pestsoorten waarvoor 
quarantainemaatregelen aangewezen zijn; EPPO, 2009). Ze staat bekend als een 
van ’s werelds ergste invasieve waterplanten, maar is gemakkelijk te verkrijgen in 
tuincentra. De inschatting is dat vestiging van deze soort onwaarschijnlijk is vermits 
ze niet overleeft bij temperaturen onder 5 °C. Hetz elfde schijnt op te gaan voor 
enkele andere populaire (sub)tropische vijver- en/of aquariumplanten die in de 
(sub)tropische en mediterrane gebieden als pestsoorten bekend staan, zoals 
watersla, Pistia stratiotes en grote vlotvaren, Salvinia molesta. Deze soorten worden 
in Nederland geregeld gemeld uit kanalen en stadswateren maar overleven de winter 
voorlopig niet (Mennema, 1977; Venema, 2001; Pieterse et al., 1981). E. crassipes, 
P. stratiotes en S. molesta staan op de standaardlijst van niet-inheemse taxa in 
Vlaanderen. Aangezien ze voorlopig niet ingeburgerd zijn en inburgering ook 
onwaarschijnlijk is, is de opname in een beheerregeling voorlopig niet aan de orde 
(Verloove, 2006b). Of Shinnersia rivularis eveneens in dit rijtje thuishoort is nog niet 
duidelijk. De soort lijkt zich in Nordrhein-Westfalen (Duitsland) in sommige 
waterlopen te hebben gevestigd. In een Vlaamse tuinvijver bleek ze de winters van 
de laatste jaren niet te overleven.  
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Figuur 2 Drie van de “world's worst weeds” Pistia, Salvinia en Eichhornia, vlot verkrijgbaar in de handel 
(foto J. Mergeay, Aveve Tienen). 
 

 
 
 
Amerikaans snoekkruid, Pontederia cordata, werd recent op een aantal plaatsen in 
Vlaanderen aangetroffen, o.a. langs de Nete en in Dilsen-Stokkem. De soort levert 
daar momenteel geen problemen op. Hetzelfde geldt voor de Noord-Amerikaanse 
exoot Saururus cernuus, een klassieke aquariumplant die echter ook als vijverplant in 
tuincentra te vinden is. Ze komt voor in het natuurgebied Osbroek in Aalst en werd 
recent gevonden in het Blankaart-reservaat te Woumen (Denys et al., 2008). Tot 
dusver geven de occasionele waarnemingen in Vlaanderen en naburige regio’s geen 
aanleiding om te vermoeden dat we hier met risicovolle introducties te maken 
hebben. 
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Figuur 3 Het fraai bloeiende Amerikaanse snoekkruid Pontederia cordata op de oever van een 
geëutrofieerd ven te Dilsen-Stokkem (foto J. Packet). 
 

 
 

4.2 Onderwaterplanten 
 
Platte waterwaaier, Cabomba caroliniana, werd in 1998 gevonden in het 
natuurgebied De Zicht in Holsbeek (Denys et al., 2003). De planten  zijn er 
ondertussen verdwenen. 
 
Egeria, Egeria densa, alom bekend als traditionele opsmuk van goudvisbokalen, is 
op een beperkt aantal locaties in Vlaanderen vastgesteld maar is mogelijk 
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). De soort wordt dan ook best opgenomen in de 
beheerregeling. Meer aandacht voor deze soort in opleidingsprogramma’s voor 
terreinbeheerders en snelle verwijdering van nieuwe haarden zijn aan te raden. 
 
Hydrilla, Hydrylla verticillata, is eveneens een ondergedoken waterplant. In de VS is 
dit een belangrijke pestsoort (US Federal Noxious Weed List) en wordt ze vooral 
chemisch bestreden (Coetzee & Hill, 2009). De soort vormt dichte monospecifieke 
matten en wordt vooral verspreid door boten. Ze is aanwezig in Duitsland 
(floraweb.de) en Frankrijk. Haar vestiging in Vlaanderen is, gezien de klimatologische 
amplitude en het gebruik als aquariumplant, op termijn niet onwaarschijnlijk. Snelle 
detectie en kordaat ingrijpen bij eventuele vestiging zijn voor deze soort het devies. 
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Lagarosiphon major, afkomstig uit zuidelijk Afrika, wordt eveneens verkocht als 
zuurstofplant voor aquaria. Het is een exoot van langzaam stromend en stilstaand 
water. Op de Britse eilanden concurreert ze succesvol met de invasieve waterpesten 
Elodea canadensis en E. nuttallii (zie verder). De plant komt ook in andere Europese 
landen voor (Italië, Frankrijk, Zwitserland) en kan een bedreiging vormen voor de 
inheemse biodiversiteit en de bevaarbaarheid van waterlopen. In Ierland is ze zeer 
invasief en wordt ze bestreden (Northern Ireland Environment Agency & National 
Parks and Wildlife Service, 2009). Het aantal groeiplaatsen in Vlaanderen is nog 
beperkt (meerdere provincies), maar waar ze is opgemerkt wordt een snelle toename 
vastgesteld. 
 
Ongelijkbladig vederkruid, Myriophyllum heterophyllum, is in bloei vrij gemakkelijk te 
herkennen aan de sterk afwijkende bloeistengels. Vaak bloeien vederkruiden niet en 
in die toestand is de soort zeer moeilijk te onderscheiden van het inheemse 
aarvederkruid, M. spicatum, dat in gelijkaardige milieus voorkomt (De Beer & De 
Vlaeminck, 2008). Het aantal groeiplaatsen in Vlaanderen lijkt tot dusver zeer beperkt 
te blijven. 
 
Vallisneria spiralis is een populaire plant in (sub)tropische aquaria. In Duitsland 
komen geïsoleerde maar standhoudende populaties voor en wordt ze beschouwd als 
ingeburgerde neofyt (floraweb.de). De plant gedijt eveneens in brakke wateren. Ze 
wordt door Verloove (2006) als ‘casual’ (= niet standhoudend) vermeld voor 
Vlaanderen.  
 
Brede waterpest, Elodea canadensis en smalle waterpest, Elodea nuttallii, zijn al lang 
ingeburgerd in Vlaanderen en ondertussen vrij algemene soorten geworden (Van 
Landuyt et al., 2006). In Vlaanderen gedraagt enkel laatstgenoemde zich heden nog 
sterk invasief. Sterrenkrooswaterpest, E. callitrichoides, is mogelijk op termijn in 
België/Vlaanderen te verwachten. De soort komt voor in de Elzas en de Franse 
Lorraine, maar kan zich noordwaarts uitbreiden in de komende decennia (Muller, 
2004). Sterrenkrooswaterpest is moeilijk te onderscheiden van de andere soorten. 
De waterpestsoorten zijn in de praktijk vaak nagenoeg onbestrijdbaar zonder ook 
inheemse waterplantenvegetaties te treffen. Eenmaal aanwezig wordt de uitbreiding 
van deze soorten bevorderd door sterke waterbeweging waardoor stukjes stengel 
afbreken die tot nieuwe planten kunnen uitgroeien.  
 

4.3 Oeverplanten 
 
Gele maskerbloem, Mimulus guttatus, is al geruime tijd in cultuur als vijveroeverplant, 
maar verwildert gemakkelijk en zaait vlot uit. De soort groeit in diverse uitgesproken 
vochtige, voedselrijke milieus maar is voornamelijk een oeverplant. Ze is te 
beschouwen als plaatselijk ingeburgerd (Verloove, 2002). Het aantal groeiplaatsen is 
nog beperkt maar de soort vertoont sinds kort een lichte uitbreiding (Verloove, 
2006a). Ze is echter weinig concurrentieel en de impact op inheemse vegetaties is 
vermoedelijk gering (Verloove, 2006a).  
 
Dit kan niet gezegd worden van Japanse duizendknoop, Fallopia japonica, (evenals 
Sachalinse duizendknoop, F. sachalinensis en hun hybride F. x bohemica) en 
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reuzenbalsemien, Impatiens glandulifera. Deze zijn ondertussen zo wijd verspreid dat 
gebiedsdekkende bestrijding nagenoeg onhaalbaar is. Wegens hun grote impact op 
inheemse biodiversiteit, waterhuishouding en infrastructuur (o.a. de veiligheid van 
spoorlijnen) is bestrijding lokaal wel aangewezen (bijv. in 
natuurontwikkelingsgebieden en speciale beschermingszones, op oevers met 
waardevolle bermvegetaties, kunstwerken,..). In Groot-Brittannië, waar plantendelen 
van Fallopia wettelijk beschouwd worden als een speciaal type afval, wordt 
momenteel – na uitgebreide risicoanalyse en doelgroepenbevraging – ervaring 
opgedaan met gebruik van de Japanse bladvlo, Aphalara itadori, voor biologische 
bestrijding van Fallopia (www.cabi.org/japaneseknotweedalliance/; Shaw et al., 2009; 
Defra, 2009; Waage, 2009). De verwachting is hier dat, door de activiteit van de 
bladvlo, inheemse soorten beter kunnen concurreren en Fallopia in dominantie zal 
afnemen. In sommige oeverhabitats kan men echter verwachten dat andere exoten, 
zoals reuzenbereklauw, Heracleum mantegazzianum en reuzenbalsemien, Impatiens 
glandulifera, de plaats van Fallopia zullen innemen. Deze soorten zijn evenwel 
gemakkelijker te bestrijden (Defra, 2009). 
 

5. Verspreiding in Vlaanderen 
 
De verspreiding van de hier besproken exoten in Vlaanderen op basis van de meest 
recente gegevens in Florabank (Flo.Wer vzw, INBO en Nationale Plantentuin van 
België) is terug te vinden in Bijlage 3. Van Hydrilla verticillata, Vallisneria spiralis, 
Shinnersia rivularis en Elodea callitrichoides zijn geen verspreidingsgegevens 
voorhanden. De occasionele vindplaatsen van Pontederia cordata en Saururus 
cernuus worden beschreven in de tekst. 
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Bijlage 1 Samenvattende tabel met inschatting van de relevante ecologische gevolgen van verschillende waterplanten, datum van eerste observatie in het wild in België en de 
daaruit voortvloeiende categorisering volgens ISEIA (Branquart, 2009; Branquart et al., 2009).  
 
Legende 
 
A1,2,3 = zwarte lijst; B1,2,3 = bewakings/grijze lijst; B0 = alarmlijst. 
 

Wetenschappelijke naam 1 ste obs  ISEIA 
categorie  impact soorten impact ecosystemen invasiviteit Verspreiding 

in België  

   
competitie genetische 

effecten 
nutrientencycli fysische 

veranderingen 
natuurlijke 
successie 

reproductie 
in het wild 

Dispersie 
vermogen 

vermogen kolonisatie 
natuurlijke habitats 

 

Drijvende en amfibische waterplanten   

Azolla filiculoides  1912 B2 medium laag medium medium waarschijnlijk ja hoog medium Ingeburgerd in beperkte regio 

Crassula helmsii  1982 A1 hoog laag waarschijnlijk hoog hoog ja hoog hoog geïsoleerde populaties 

Hydrocotyle ranunculoides  1992 A2 hoog laag waarschijnlijk hoog hoog ja hoog hoog Ingeburgerd in beperkte regio 
Lemna minuta  1983 B3 medium laag waarschijnlijk medium laag ja hoog hoog wijd verspreid 

Ludwigia grandiflora  1983 A2 hoog onbekend hoog hoog hoog ja hoog hoog Ingeburgerd in beperkte regio 
Ludwigia peploides  1995 A1 hoog onbekend hoog hoog hoog ja hoog hoog geïsoleerde populaties 

Myriophyllum aquaticum  1983 A2 hoog laag hoog hoog hoog ja hoog hoog Ingeburgerd in beperkte regio 

Ondergedoken waterplanten  

Cabomba caroliniana  1998 B0 hoog laag hoog hoog waarschijnlijk waarschijnlijk waarschijnlijk waarschijnlijk Nog niet ingeburgerd 

Egeria densa  1999 A1 hoog laag hoog hoog hoog ja hoog hoog geïsoleerde populaties 

Elodea canadensis  1860 A3 hoog laag hoog hoog waarschijnlijk ja hoog hoog Wijd verspreid 

Elodea nuttallii  1939 A3 hoog laag hoog hoog hoog ja hoog hoog Wijd verspreid 

Lagarosiphon major  1993 A1 hoog laag hoog hoog hoog ja hoog hoog geïsoleerde populaties 

Myriophyllum heterophyllum  1993 A1 hoog onwaarschijnlijk waarschijnlijk hoog waarschijnlijk ja hoog hoog geïsoleerde populaties 

Oeverplanten  

Fallopia spp. 1888 A3 hoog laag hoog hoog hoog ja hoog hoog wijd verspreid 

Heracleum mantegazzianum 1938 A3 hoog  onbekend onwaarschijnlijk medium onbekend ja hoog hoog wijd verspreid 

Impatiens glandulifera 1939 A3 hoog laag hoog hoog medium ja hoog hoog wijd verspreid 

Mimulus guttatus  1953 B1 medium medium medium waarschijnlijk waarschijnlijk ja hoog hoog geïsoleerde populaties 
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Bijlage 2 Soortenlijst van op te nemen uitheemse waterplanten in een ontwerp voor beheerregeling in 
Vlaanderen.  
 
Legende 
 
◙ = actieve uitroeiing is dringend (early detection and rapid response) 
● = gebiedsdekkende bestrijding gekaderd in een geïntegreerd beheerplan met het oog op het beperkt houden 
van de problemen (containment and long term control) 
(●) = bestrijding mogelijk maar voorlopig niet prioritair, beheerders wordt aangeraden lokaal het 
voorzorgbeginsel toe te passen 
○ = gebiedsdekkende bestrijding is onrealistisch  
 

  Sensibilisering Beheer/bestrijding Handelsverbod  
Drijvende en amfibische waterplanten    
Azolla filiculoides  grote kroosvaren ● (●) ●  
Crassula helmsii  watercrassula ● ◙ ●

2 
Hydrocotyle ranunculoides  grote waternavel ● ● ● 
Lemna minuta  dwergkroos  ○  
Lemna turionifera  knopkroos  ○  
Ludwigia grandiflora  waterteunisbloem ● ● ●

2 
Ludwigia peploides  kleine waterteunisbloem ● ● ●

2 
Myriophyllum aquaticum  parelvederkruid ● ● ●

2 
Pontederia cordata Amerikaans snoekkruid ● (●)  
Saururus cernuus  ● (●)  
Onderwaterplanten    
Cabomba caroliniana  waterwaaier ● (●)  
Egeria densa  egeria ● ◙ ●

2 
Elodea nuttallii  smalle waterpest ● ○  
Elodea canadensis  brede waterpest ● ○  
Elodea callitrichoides sterrenkrooswaterpest ● ○  
Hydrylla verticillata hydrylla ● ◙ ● 
Lagarosiphon major   verspreidbladige waterpest ● ◙ ●

2 
Myriophyllum heterophyllum  ongelijkbladig vederkruid ● ◙ ●

2 
Shinnersia rivularis  ● (●)  
Vallisneria spiralis  ● (●)  
Oeverplanten     
Fallopia japonica Japanse duizendknoop ● ● ● 

Fallopia sachalinensis Sachalinse duizendknoop ● ● ● 

Fallopia x bohemica  ● ● ● 

Heracleum mantegazzianum reuzenberenklauw ● ● ● 

Impatiens glandulifera reuzenbalsemien ● ● ● 

Mimulus guttatus  gele maskerbloem  ● (●)  

 

                                                 
2 Deze soort is tevens opgenomen in de Annex I van het ontwerp Koninklijk Besluit betreffende de invoer, de 
uitvoer, de doorvoer en het bezit van invasieve uitheemse soorten i.e. voor deze soorten zal desgevallend een 
verbod gelden op invoer, uitvoer, doorvoer en bezit van levende specimens (ontwerp KB 2 juli 2009). 
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Bijlage 3 Verspreiding van de besproken exoten in Vlaanderen op basis van de meest recente gegevens in Florabank (Flo.Wer vzw, INBO en Nationale Plantentuin van 
België). 
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