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Inleiding 
 
Dit advies vormt een ondersteunende actie voor de beleidslijnen die geschetst werden op de 
CIW-werkgroep Ecologisch Waterbeheer van 9/11/2004. 
Er werd gesteld dat een grondige inventarisatie en opvolging langs de waterlopen in 
Vlaanderen wenselijk was, met als doel:  
- lokaliseren van de broeihaarden en inschatten van het probleem; 
- mogelijkheid tot het voeren van een gericht bestrijdingsbeheer (b.v. snelle bestrijding bij 

nieuwe vindplaatsen); 
- evaluatie van de bestrijding van exoten door continue opvolging en updating van 

gegevens; 
- tegengaan van de verspreiding van exoten door een snelle aanpak na inventarisatie. 

De inventarisatie langs de Moervaart heeft betrekking op de soorten Grote waternavel en 
Japanse duizendknoop. 

 
Momenteel beogen de waterbeheerders een gecoördineerde aanpak van de bestrijding van 
exoten in waterlopen met betrekking tot soorten zoals Grote waternavel (foto1), 
Parelvederkruid en Waterteunisbloem. Deze omvatten: 
1. maaien en verwijdering in voorjaar van 2005 
VMM afdeling Water maakt een bestek op voor de ruiming en verwijdering van invasieve 
exoten in waterlopen (Grote waternavel, Parelvederkruid, Waterteunisbloem, enz.) in 
Vlaanderen. VMM afdeling Water gaat na of dit door het Vlaams gewest gefinancierd kan 
worden. 
2. nazorg: 2 à 3 wekelijkse controle en verwijdering 
De nazorg wordt gecoördineerd door de provincies. VMM afdeling Water gaat na of het 
Vlaams Gewest 4 arbeiders (startbanen) per provincie ter beschikking kan stellen voor deze 
actie. De provincie staat in voor de werkingsmiddelen en de uitrusting (vervoer, kledij,...) van 
de arbeiders. 
Dit project werd in het voorjaar 2005 opgestart voor 3 jaar. Jaarlijks wordt het project 
geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Na 3 jaar volgt een grondige evaluatie. 
 

 
 
 
 
Foto 1. Wortelvorming in 
de bladoksels bij Grote 
waternavel. Door deze 
strategie kunnen 
losgekomen 
plantenfragmenten nieuwe 
substraten koloniseren 
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Wat betreft de aanwezigheid van invasieve exoten op de oevers is de situatie nog complexer 
aangezien de kolonisatie reeds in veel sterkere mate toegenomen is dan in de waterloop (foto 
2). Een totale bestrijding is op korte termijn niet haalbaar. De bestrijding van de exoten op de 
oevers bestaat uit een intensief maaibeheer (inclusief afvoeren en verwerken van het maaisel). 
Het ideale maaibeheer voor Japanse duizendknoop is om die plaatsen 7 x/jaar te maaien 
tussen april en oktober en dit zonder chemische nabehandeling (mond.med. M. Florus, Afd. 
Water, VMM; Discussieavond exotenbestrijding Japanse duizendknoop 26/10/2005).  
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Japanse duizendknoop in bloei 
stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebiedsgericht (in de (deel)bekkenbeheerplannen) wordt op basis van het voorkomen van 
exoten op de oevers en de ecologische waarde van de waterlopen beslist of bestrijding 
opgestart wordt (CIW-werkgroep Ecologisch Waterbeheer van 9/11/2004). VMM afdeling 
Water maakt besteksbepalingen op voor de bestrijding van invasieve exoten op de oevers. De 
resultaten van de bestrijdingsmethodes worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld.  
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Werkwijze 
 
In het kader van de opvolging van de natuurvriendelijk oevers langs de Moervaart, is ook de 
aanwezigheid van exoten in kaar gebracht. Deze aanpak biedt het voordeel dat zelfs 
onopvallende locaties (b.v. tussen de oever en de wiepenconstructies) systematisch 
onderzocht worden. De locatie van de haarden werden op het terrein gemeten. Tijdens de 
periode december 2006/ januari 2007 werden veldcontroles uitgevoerd. 
 
 
Resultaten 
 
Grote waternavel 
 
10 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
21 m - 32 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
52 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
73 m - 74 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
505 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
515 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
618 m - 619 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
720 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
958 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
82 m - 86 m stroomafwaarts vanaf de spoorwegbrug (LO) (Kaart 2) 
97 m stroomafwaarts vanaf de spoorwegbrug (LO) (Kaart 2) 
102 m - 103 m stroomafwaarts vanaf de spoorwegbrug (LO) (Kaart 2) 
196 m stroomafwaarts vanaf de spoorwegbrug (LO) (Kaart 2) 
466 m stroomafwaarts vanaf de spoorwegbrug (LO) (Kaart 2) 
562 m stroomafwaarts vanaf de spoorwegbrug (LO) (Kaart 2) 
670 m stroomafwaarts vanaf de spoorwegbrug (begin zwaaikom) (LO) (Kaart 2) 
685 m stroomafwaarts vanaf de spoorwegbrug (begin zwaaikom) (LO) (Kaart 2) 
Aan de Terwestbrug (Kaart 2) 
158 m stroomafwaarts de Dambrug (LO) (kaart 3) 
211 m stroomafwaarts de Dambrug (LO) (kaart 3) 
338 m - 341 m stroomafwaarts de Dambrug (LO) (kaart 3) 
604 m stroomafwaarts de Dambrug (LO) (kaart 3) 
Op rechteroever (Kaart 4) 
1072 m stroomopwaarts vanaf het kanaal van Stekene (RO) (Kaart 5) 
1318 m - 1336 m stroomopwaarts vanaf het kanaal van Stekene (RO) (Kaart 5) 
1338 m - 1340 m stroomopwaarts vanaf het kanaal van Stekene (RO) (Kaart 5) 
 
Japanse duizendknoop 
 
189 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
194 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
199 m - 245 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
284 m - 290 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
299 m - 306 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
359 m - 396 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
401 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
407 m - 427 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
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497 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
508 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
513 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
516 m - 522 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
527 m - 564 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
620 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
655 m - 656 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
658 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
662 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
664 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
717 m - 741 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
1015 m - 1031 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
1064 m - 1082 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
1139 m stroomafwaarts de Terwestbrug (LO) (Kaart 1) 
570 m - 572 m stroomopwaarts de Coudenbormbrug (LO) (Kaart 4) 
 
 
Besluit 
 
Het grote probleem van deze exotensoorten is dat zij door hun explosieve groei problemen 
veroorzaken voor waterbeheersing enerzijds en ecologie anderzijds. De invasies liggen aan de 
oorzaak van het afsterven van talloze inheemse plantensoorten. De drijvende vegetatie vormt 
gesloten matten, waardoor het onderliggende water zuurstofloos wordt waarbij veelal een 
massale sterfte van inheemse fauna en flora optreedt. De waterafvoer wordt drastisch beperkt 
en het is niet uitgesloten dat de dikke drijvende plantenmatten problemen zullen veroorzaken 
aan sluizen en andere kunstwerken (CIW werkgroep 2004). 
 
Een meerderheid van de aangegeven locaties voor Grote waternavel zijn slechts kleine, maar 
talrijke onopvallende haarden (foto 3). In sommige gevallen zijn de wortels vastgehecht in het 
substraat onder schanskorven of tussen de wiepen (foto 4), wat de moeilijkheidsgraad bij het 
bestrijden verhoogt. Recente veldcontroles (december 2006/januari 2007) hebben aangetoond 
dat Grote waternavel weelderig groeit op plaatsen waar anderhalf jaar geleden nog geen 
kolonisatie plaatsgevonden had. Het is daarom aan te bevelen om de trajecten grondig te 
onderzoeken, in het bijzonder tussen de Coudenbormbrug en het kanaal van Stekene op LO, 
tussen de Dambrug en de zwaaikom aan de suikerfabriek op LO en tussen de Terwestbrug en 
Kalvebrug op LO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 3. Kleine 
fragmenten haken vast 
in vegetaties en vinden 
hierbij gelelenheid om 
verder uit te groeien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 4. Grote 
waternavel hecht zich 
vast tussen de wiepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De bestrijding van Japanse duizendknoop (bestrijkt ongeveer 250 m langs de NTMB-oevers) 
blijkt minder prioritair te zijn aangezien langs de oevers van de Moervaart nog geen 
initiatieven genomen werden (Foto 5). Nochtans vormt deze soort een bedreiging voor de 
biodiversiteit langs waterlopen. In volle groei slorpt de soort een groot deel van de 
vochtigheid in de grond op en door haar grote dichtheid vangt ze alle licht op. Dit gaat ten 
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koste van andere soorten. Bovendien bezit de Japanse duizendknoop een grote 
resistentiegraad en is de soort moeilijk uit te roeien. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. Er wordt geen 
specifiek beheer gevoerd 
naar de bestrijding van 
Japanse duizendknoop 
langs de Moervaart
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