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Week van de invasieve exoten 

18 t/m 27 juni 

Initiatiefnemer Platform Stop Invasieve Exoten organiseert tussen 18 en 27 juni de week van 
de invasieve exoten. In deze week willen wij de bewoners van de wijk Oosterheem 
informeren over de invasieve exoten soorten die al dan niet aanwezig kunnen zijn in de wijk.  
 
Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Amerikaanse rivierkreeft en watercrassula 

(waterplant), allen een invasieve exoot. Invasieve exoten zijn fauna en flora die van origine 

niet uit Nederland komen maar door toedoen van de mens in Nederland terecht zijn 

gekomen.  

Maar waarom zijn ze zo ongewenst?              

De bedreiging bestaat dat de invasieve exoot het te goed doet in de Hollandse bodem en/of 

water. Hierbij worden bestaande inheemse soorten verdrongen. Daarnaast zorgen de exoten 

voor veel overlast en/of schade aan de Nederlandse natuur. Dit heeft ernstige gevolgen voor 

de biodiversiteit. De biodiversiteit is belangrijk voor het natuurlijk evenwicht van de natuur.  

Voorbeeld: de Amerikaanse rivierkreeft zorgt ervoor dat de inheemse rivierkreeft kan 

uitsterven.  

            

1 Amerikaanse rivierkreeft   2 Inheemse rivierkreeft 

De biodiversiteit willen we behouden en daar waar dat mogelijk is bevorderen. Het bestrijden 

van de exoten is dan ook erg belangrijk. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Het bestrijden is 

soms best lastig en vergt veel inspanningen. Daarnaast kunnen de kosten daarbij snel 

oplopen. Het is belangrijk dat de exoten snel gespot en gemeld worden, zodat er zo snel 

mogelijk tot actie overgegaan kan worden. 

Als bewoner kunt u misschien ook wel invasieve exoten tegenkomen, maar hoe zien ze er 

uit? En waar kunt u uw waarneming melden? Wij hebben het op de volgende pagina’s voor u 

op een rijtje gezet. 
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Reuzenberenklauw 

• Herkomst: Zuidwest Azië 

• Kenmerken: 

o 2 tot 3 meter hoog 

o Scherp getande bladen tot wel 1m groot 

o Stengel met paarse vlekken en stevige haren 

o Kleine witte bloemen 

• Bedreiging: De Reuzenberenklauw vormt dichte 

vegetaties waarbij inheemse soorten worden 

verdrongen. Zeldzame plantensoorten kunnen 

verdwijnen. De sap kan in combinatie met zonlicht 

ernstige brandwonden op de huid veroorzaken. 

• Bestrijding: Zaadvorming voorkomen. Zaden kunnen 

tot 7 jaar kiemachtig zijn. Gekleed in beschermende 

kleding (ook een bril) maaien en zorgvuldig afvoeren 

met het groenafval. 

 

Japanse duizendknoop 

• Herkomst: Oost-Azië 

• Kenmerken:  

o 1-3 m hoog 

o Rechtopstaande roodbruin gevlekte stengels 

o Puntige eironde bladeren 10-15 cm lang 

o Kleine crème witte of wit-roze bloemen 

o Zeer dikke wortelstokken (>1cm) 

• Bedreiging: De Japanse duizendknoop verdringt op 

den duur de inheemse soorten. En  is in staat om in 

kleine scheuren en naden te groeien. Zo ontstaat 

schade aan o.a.. asfalt, beton en metselwerk.  

• Bestrijding: Verspreiding plantenresten voorkomen. 

Apart maaien en zorgvuldig afvoeren naar een 

gecertificeerd compostbedrijf.  

 

Wat kunt u als bewoner doen om inheemse soorten te beschermen 

tegen invasieve exoten; 

• Dump nooit uw groenafval elders dan in de daarvoor bestemde groenbakken.  

• Beter nog, koop en plant nooit invasieve soorten!  

• Komt u een exoot tegen. Meld dit bij Gemeente Zoetermeer! Melding (openbare ruimte) 

- Gemeente Zoetermeer 

 
 
 
 

3 Reuzenberenklauw 

4 Japanse duizendknoop 
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Waterplanten 
Parelvederkruid 

• Herkomst: Zuid-Amerika 

• Kenmerken:  

o Boven water met blauwige waslaag 

o Veervormig blad 

o 15 – 40 cm hoog boven wateroppervlak 

• Bedreiging: Parelvederkruid kan zeer dichte 

vegetaties vormen die de doorstroming hindert 

en inheemse vegetaties verdringt. 

• Bestrijding: Zo volledig mogelijk verwijderen. 

Fragmentatie voorkomen omdat kleine 

fragmenten weer kunnen gaan groeien.  

 

Waternavel 

• Herkomst: Zuid-Amerika 

• Kenmerken:  

o Wortelt in de oever 

o Vormt drijvende matten 

o Tot 30cm boven het water 

o Typisch blad met steel in het middel 

• Bedreiging: Waternavel kan drijvende matter 

vormen die de doorstroming belemmeren.  

• Bestrijding: In het voorjaar. Zo volledig mogelijk 

verwijderen. Fragmentatie voorkomen i.v.m. 

zeer sterke hergroei. 

 

Watercrassula 

• Herkomst: Australië, Nieuw-Zeeland 

• Kenmerken:  

o Oeverplant, komt half of geheel 

ondergedoken voor 

o Blad: Vlezig, lijn tot lijnlancetvormig 5 – 

15 mm lang 

o Spits blad met soms een korte stekelpunt 

o Stengel: wit tot rood, zelden groen 

• Bedreiging: Watercrassula kan een zeer dichte 

vegetatie vormen wat het een grote bedreiging 

maakt voor de inheemse flora en fauna. 

• Bestrijding: Desgewenst handmatig zo volledig 

mogelijk verwijderen. Fragmentatie voorkomen 

omdat kleine fragmenten weer kunnen gaan 

groeien. Nazorg is noodzakelijk. 

6 Waternavel 

5 Parelvederkruid 

7 Watercrassula 
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Wat kunt u als bewoner doen om onze inheemse soorten te 

beschermen tegen invasieve exoten; 

• Gooi nooit uw vijver of aquarium planten in de sloot! Gooi deze in de daarvoor 

bestemde groenbakken.  

• Of beter nog; koop nooit invasieve exoten voor uw vijver en/of aquarium. 

• Komt u een exoot tegen. Meld dit bij het hoogheemraadschap! Melding maken 

(schielandendekrimpenerwaard.nl) 

 
Benieuwd naar welke activiteiten diverse organisaties in de week 
van de invasieve exoten organiseren? Kijk op www.wvdie.nl. 
 

Handige links: 

waarneming.nl/oosterheem 

Invasieve waterplanten: 
Planten zoet water - invasieve-exoten.nl 

veldgids invasieve waterplanten  

Invasieve planten: 
Planten/schimmels - invasieve-exoten.nl  

Japanse Duizendknoop: 
Bestrijding duizendknoop  

Folders van het NVWA: 
Reuzenberenklauw  

Japanse duizendknoop 

Parelvederkruid  

Grote waternavel 

Watercrassula 

 

 

 

 

 

 

Vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem contact met ons op!  
Omgevingsmanager Rosalie Vonk (079- 341 05 39) 
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http://invasieve-exoten.nl/index.php/planten-schimmels/
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https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-reuzenberenklauw
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