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Voorwoord
Samen zijn we verantwoordelijk voor een provincie met voldoende biodiversiteit. Een
provincie met een hoge rijkdom aan verschillende dier- en plantensoorten biedt ons een
gezonde plek om te wonen. De aanpak en beheersing van invasieve exoten is onmisbaar bij
het streven naar een hoge biodiversiteit. Het ecosysteem kan verstoord raken door de
aanwezigheid van exoten, zoals de Rode Amerikaanse rivierkreeft en Japanse
Duizendknoop.
Voor u ligt het tweede ‘Programma Invasieve Exoten.’ In dit programma staat hoe we tot in
elk geval 2026 met een adequate aanpak werken aan beheersing en monitoring van
invasieve exoten in onze provincie. We willen aan het einde van de looptijd de
samenwerking en aanpak versterkt hebben. Dat doen we onder meer door de aanpak te
verankeren in vaste uitvoeringsafspraken, het opstellen van beheersplannen en door in te
zetten op gecoördineerde uitvoering van bestrijding.
In dit programma staat samenwerking centraal. Samen met medeoverheden,
belanghebbenden, grondeigenaren en beheerders gaan we aan de slag. De aanwezigheid
van invasieve exoten raakt namelijk verantwoordelijkheden van verschillende partners. De
watervoorziening kan aangetast worden, recreatiegebieden kunnen beschadigd raken,
inheemse soorten raken verdrukt en een aantal invasieve exoten is ook schadelijk voor de
gezondheid van mensen. De aanpak vraagt daarom om brede betrokkenheid van
verschillende partijen en dit programma zet daar een belangrijke stap in.
Met dit tweede programma wordt de focus sterker op samenwerking gelegd en werken we
adequaat aan beheersing en bestrijding van de invasieve exoten in onze provincie. Hiermee
werken we aan een provincie waar het goed wonen, werken en leven blijft.
Met vriendelijke groet,

H.P. (Huib) van Essen
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat
Waarnemend portefeuillehouder Natuur en Landbouw
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Begrippenlijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aziatische duizendknopen: verzamelnaam van voorkomende soorten duizendknoop
waaronder de Sachalinse, Japanse en Boheemse duizendknoop
EU: Europese Unie
EU-exotenverordening: 1 januari 2015 is de Europese verordening “preventie en
beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten” (nr.
1143/2014)
FBE: faunabeheereenheid
GS: Gedeputeerde Staten
LNV: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministerie)
NDFF: Nationale Database Flora en Fauna
NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
PS: Provinciale Staten
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst
Unielijst: Op deze lijst staan exotische planten en dieren waarvoor een Europees verbod
geldt op bezit, handel, kweek, transport en import
Wnb: Wet natuurbescherming
IPO: Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in
Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is
agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed
openbaar bestuur.
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1. Inleiding
1.1.

Een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2022-2026

Voor u ligt het gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de beheersing en bestrijding van de
aangewezen invasieve exoten in de provincie Utrecht. Dit uitvoeringsprogramma is de
opvolger van het pilotprogramma dat startte in 2019 en richt zich op de komende vijf jaar.
Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de gezamenlijke aanpak van de in Utrecht
voorkomende invasieve exoten. Het gaat hierbij om invasieve exoten genoemd in de
Europese Exotenverordening (Unielijst) en enkele door de provincie benoemde invasieve
exoten waaronder de overlast veroorzakende Aziatische duizendknopen (Sachalinse,
Japanse en Boheemse duizendknoop, verder aangeduid als “Aziatische duizendknopen”) en
watercrassula.
Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met
(beheer)partijen in de provincie Utrecht die (in toenemende mate) te maken hebben of
krijgen met invasieve exoten. Het gros van deze partijen zijn vanuit een gedeelde
verantwoordelijkheid ook vertegenwoordigd in het reeds bestaande Platform Invasieve
Exoten, waarin Utrechtse stakeholders op ambtelijk niveau zijn vertegenwoordigd1.
Dit uitvoeringsprogramma is de eerste stap om te komen tot een meer gedeelde ambitie en
verantwoordelijkheid, met meer (onderlinge) samenwerking, communicatie en
netwerkvorming. Uitgangspunt is dat de partijen initiatieven nemen om gecoördineerd
samen te werken aan de beheersing en bestrijding van invasieve exoten in Utrecht.

1.2.

Achtergrond van dit uitvoeringsprogramma

In toenemende mate krijgt de provincie te maken met soorten die hier van nature niet
thuishoren (meestal aangeduid als Uitheemse Invasieve Soorten of invasieve exoten). Zij
komen met name met transporten mee of worden naar ons land gebracht om als huisdier,
tuin- of vijverplant te worden verkocht, waarna ze via consumenten in natuur, water of
openbare ruimte terecht kunnen komen. Een aantal van deze soorten blijkt zich hier in het
wild te kunnen vestigen en voor problemen te zorgen. Het gaat dan met name om soorten
die zich snel vermenigvuldigen en verspreiden en in Nederland geen natuurlijke vijanden
hebben. In dat geval spreken we van invasieve exoten.
Invasieve exoten kunnen landbouwschade veroorzaken, gebouwen of andere constructies
aantasten, ziektes overbrengen, de doorstroming van watergangen belemmeren of de
erosieweerstand van dijken ondermijnen. Daarnaast kunnen ze inheemse soorten
verdringen of op een andere manier de omgeving voor deze soorten ongeschikt maken,
waarmee ze een gevaar vormen voor onze biodiversiteit.
Op Europees niveau is dit gevaar als een gezamenlijk probleem onderkend. Om de
verspreiding van invasieve exoten een halt toe te roepen is daarom een EU-verordening tot
stand gekomen die de lidstaten verplicht om maatregelen te treffen voor soorten die zijn
aangewezen middels de zogenaamde Unielijst. Het Rijk heeft vervolgens een deel van deze
taken overgedragen aan de provincie.
Daarnaast zijn er invasieve soorten die niet op de Unielijst staan2. Voor nader te bepalen
soorten hebben de Provinciale Staten (PS) eerder aangegeven een aanvullende lijst van
provinciale prioritaire soorten te willen opstellen, met het doel deze te bestrijden of te
beheersen3. PS hebben Gedeputeerde Staten (GS) verzocht in ieder geval de

Het Platform Invasieve Exoten is in 2019 opgericht als een samenwerkingsorganisatie om besluiten over voorstellen en
maatregelen voor te bereiden en af te stemmen. Daarnaast heeft het een rol in kennisuitwisseling.
2 De reden hiervoor is dat de aanwijzing in fases gaat en een soort pas wordt aangewezen na een gedegen (wetenschappelijk
onderbouwde) risicobeoordeling
3 Motie 52 ‘Invasieve Exoten’ d.d. 9 juli 2018 in het kader van de bespreking van het statenvoorstel PS2018PS5, ‘Kadernota
2019-2022 en Voorjaarsnota 2018’.
1
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plantensoorten, gezamenlijk aangeduid als ‘Aziatische duizendknopen’, op deze lijst te
plaatsen.

1.3.

Het gevolgde proces

Het Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten is in de periode februari – december 2021
uitgewerkt. De ingrediënten voor dit uitvoeringsprogramma zijn in vijf werkstappen
uitgewerkt:
• Inzicht krijgen/hebben in verspreiding en knelpunten invasieve exoten.
• Inzicht krijgen/hebben in oplossingen/methoden voor bestrijding, beheersing en
bewustwording.
• Het maken van keuzes voor bestrijding en beheersingsstrategieën invasieve exoten in
Utrecht.
• Het ontwikkelen van een uitvoeringsstrategie.
• Uitwerking gezamenlijk conceptuitvoeringsprogramma Invasieve Exoten 2022-2026.
In een bijeenkomst van het Platform Invasieve Exoten op 8 februari 2021 zijn de
werkstappen in het proces besproken en is een werkgroep opgericht die de totstandkoming
van dit uitvoeringsprogramma heeft begeleid. Deze Werkgroep Invasieve Exoten bestond uit
vertegenwoordigers van:
• Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek.
• Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
• Gemeente Utrecht.
• Gemeente Nieuwegein.
• Gemeente Leusden.
• Bosgroepen.
• Provincie Utrecht.
De (tussen)resultaten van deze werkstappen zijn op vier momenten besproken in deze
werkgroep:
1. 17 maart 2021 (verspreiding invasieve exoten in Utrecht).
2. 21 april 2021 (bestrijding en beheersingsstrategieën en bewustwording).
3. 7 juli 2021 (uitvoeringsstrategie).
4. 7 oktober 2021 (conceptprogramma).
De resultaten van de eerste drie werkstappen en de hoofdingrediënten van een
uitvoeringsstrategie zijn gepresenteerd en besproken in een bijeenkomst van Platform
Invasieve Exoten op 19 mei 2021.
Verdiepende gesprekken voor de uitvoeringsstrategie
Om meer input te krijgen voor de uitvoeringsstrategie en het uitvoeringsprogramma heeft
Sweco in juni 2021 verdiepende gesprekken gevoerd met zeven partijen. Het accent lag op
de verschillende manieren van samenwerken, kennisuitwisseling en monitoring. Gesprekken
zijn gevoerd met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Gemeente Utrecht,
Gemeente Baarn, Recreatie Midden-Nederland, Natuurmonumenten, ProRail en
Waterschap Amstel Gooi en de Vecht.
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Aanvullende toetsing conceptprogramma bij twee waterschappen
Na de bespreking van het conceptuitvoeringsprogramma met de werkgroep (7 oktober 2021)
voerde Sweco aanvullende gesprekken met de waterschappen Rivierenland en Vallei &
Veluwe om de uitvoeringsstrategieën te toetsen. Daarmee zijn alle vier de waterschappen in
Utrecht bij het uitvoeringsprogramma aangehaakt.
Conceptprogramma in Platform Invasieve Exoten 15 december 2021
Het concept Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten 2022-2026 is toegelicht en besproken
in het Platform Invasieve Exoten op 15 december 2021. Reacties uit deze bijeenkomst zijn
verwerkt in dit uitvoeringsprogramma.

1.4.

Leeswijzer

Het uitvoeringsprogramma bestaat grofweg uit twee delen. Het eerste deel (met de
hoofdstukken 2 en 3) gaat in op de context van dit uitvoeringsprogramma. Hoofdstuk 2
beschrijft de (beleids)kaders vanuit de Europese Unie en het Rijk en de
verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien. Ook laat het zien dat de aanpak van
invasieve exoten voor meerdere partijen en beheerders van onze leefomgeving van belang
is. Hoofstuk 3 zoomt in op de invasieve exoten in Utrecht. Welke zijn er in de provincie
Utrecht en op welke soorten richt dit uitvoeringsprogramma zich.
Het tweede deel (met de hoofdstukken 4, 5 en 6) beschrijft het Uitvoeringsprogramma
Invasieve Exoten voor de komende vijf jaar (hoofdstuk 5) en de onderbouwende strategie
die hieraan ten grondslag ligt (hoofdstuk 4). Deze strategie bevat de aanpak en uitwerkingen
hoe om te gaan met beheersing- en bestrijdingsmethoden, prioritering van exoten,
bewustwording en preventie, samenwerking, monitoring en evaluatie. Tenslotte bevat
hoofdstuk 6 een beschrijving van de inzet van provinciale middelen met een begroting voor
de komende vijf jaar en subsidie-instrumenten die de provincie Utrecht beschikbaar stelt.
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CONTEXT VAN HET
PROGRAMMA
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2. Kaders en belangen
In onderstaande paragrafen 2.1 en 2.2 staan de beschrijving van het Europese beleid
(verordening) en van de landelijke implementatie, onder andere richting de provincie. Dit
vormt het bredere vigerende beleidskader voor de aanpak van de invasieve exoten en de
bijbehorende verplichtingen in Utrecht.

2.1.

Europese verordening

Sinds 1 januari 2015 is de Europese verordening “preventie en beheersing van de
introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten” (nr. 1143/2014; hierna de “EUexotenverordening”) van kracht. Het doel van de verordening is om lidstaten te verplichten
maatregelen tegen invasieve exoten te nemen en om handelingen die bijdragen aan
verspreiding te verbieden. Deze verordening verplicht lidstaten om maatregelen tegen
invasieve exoten te treffen op drie verschillende wijzen:
- Preventie: het voorkomen van introductie van nieuwe invasieve exoten.
- Snelle uitroeiing: het vroegtijdig signaleren en snel verwijderen van invasieve exoten.
- Beheersen: het beheersen van populaties en indammen van verspreiding van
wijdverspreide invasieve exoten.
Daarnaast dienen ook herstelmaatregelen te worden genomen op plekken waar
ecosystemen reeds zijn aangetast.
De EU-exotenverordening is voornamelijk gericht op het beperken van de gevolgen van
invasieve exoten op biodiversiteit. Soorten die de volksgezondheid kunnen bedreigen, maar
niet de biodiversiteit, staan dan ook niet op de zogeheten Unielijst (Europese Unie lijst met
invasieve exoten4). De Unielijst omvat inmiddels 69 aangewezen soorten. Het is een
dynamische lijst, waarin over de afgelopen jaren meerdere nieuwe soorten zijn toegevoegd.
Nieuwe aanvullingen zijn de komende jaren te verwachten.

2.2.

Landelijke implementatie

Om de Europese verordening landelijk door te voeren, is via een ministeriële regeling van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een deel van de
verantwoordelijkheid voor de coördinatie van bestrijding en beheersing van invasieve exoten
bij de provincies neergelegd (artikel 3.30a Regeling Natuurbescherming5), die hieraan
vervolgens zelf invulling kunnen geven. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheden die de
provincies al hebben op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb).
De invasieve exoten die toegewezen zijn aan de provincies zijn onderverdeeld in drie
groepen:
• Artikel 17-soorten: deze zijn nog niet (volledig) gevestigd in Nederland;
• Artikel 19a-soorten: deze zijn lokaal wel gevestigd (in Nederland), maar nog niet
wijdverspreid;
• Artikel 19b-soorten: deze zijn wijdverspreid aanwezig in Nederland.6

Op deze lijst staan exotische planten en dieren waarvoor een Europees verbod geldt op bezit, handel, kweek, transport en
import
5 Naar verwachting landt dit in de nieuwe Omgevingswet in artikel 3.29 Besluit kwaliteit leefomgeving en artikel 10.36c
Omgevingsbesluit.
6 Welke soorten voorkomen binnen de provincie Utrecht is te vinden in hoofdstuk 3.
4
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Uitzonderingen
Soorten die vallen onder de Visserijwet 1963 (wolhandkrab en uitheemse rivierkreeften) en
de Waterwet (beverrat/muskusrat) zijn hierbij uitgezonderd. Vanuit de Natura 2000
herstelplannen draagt de provincie bij aan de beheersing van de gestreepte Amerikaanse
rivierkreeft. Zij participeert in onderzoek en sluit aan bij de landelijke aanpak. De
verantwoordelijkheden voor deze soorten vallen onder respectievelijk het Rijk en de
waterschappen.

Amerikaanse rivierkreeften
De Amerikaanse rivierkreeftsoorten zijn zeer bekende invasieve exoten. Zij vormen niet
alleen een bedreiging voor de biodiversiteit, maar veroorzaken ook schade aan oevers.
Het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften met korven en fuiken valt onder de
Visserijwet 1963, en daarmee onder de bevoegdheid van het ministerie van Landbouw,
Visserij en Natuur (LNV). Dit houdt vooralsnog in dat alleen beroepsvissers Amerikaanse
rivierkreeften mogen vangen, en dat de provincies in beginsel geen verantwoordelijkheid
hebben om bestrijdingsprojecten te initiëren. Dit houdt echter niet in dat de provincie
Utrecht niets aan Amerikaanse rivierkreeften doet; zo zullen we via de kennisagenda bij
blijven dragen aan onderzoeken naar beheersmethodes en vangtuigen, en kunnen we in
het kader van Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen bij blijven dragen aan het
wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften indien dit van belang is voor de
instandhoudingsdoelstellingen. Ondanks dat de Amerikaanse rivierkreeften niet expliciet
opgenomen zijn als geprioriteerde soorten in dit uitvoeringsprogramma, zetten we het
beleid van de jaren 2019-2021 hiermee voort.
In 2021 is een bestuurlijke taakgroep ingesteld om, in samenwerking met LNV, te komen
tot een gerichte aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Ondanks dat provincies geen
zitting hebben in deze taakgroep zullen wij waar gewenst bijdragen aan
kennisontwikkeling en uitvoeringsprojecten faciliteren.”

Verantwoordelijkheden van het Rijk
Het Rijk blijft daarnaast verantwoordelijk voor de volgende taken:
1. Het instellen van handels- en bezitsverboden, inzet van douane bij grenscontroles.
2. Het verrichten van landelijk onderzoek naar effectieve uitroeiings- en
beheersmaatregelen.
3. Het opzetten van een surveillancesysteem (art. 14 exotenverordening) en
kennisgevingen van vroegtijdige detectie aan overige lidstaten (art. 16
exotenverordening).
4. Rapporteren aan de Europese Commissie over de (voortgang van de) bestrijding van
invasieve uitheemse dier- en plantensoorten in Nederland.
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2.3.

Verantwoordelijkheden, belangen en rollen binnen de
provincie

Het Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten Utrecht 2022-2026 is een gezamenlijk
uitvoeringsprogramma van meerdere stakeholders in de provincie Utrecht. In bijlage 1 is een
lijst opgenomen van stakeholders voor dit uitvoeringsprogramma. Dit hoofdstuk gaat in op
verantwoordelijkheden, belangen en mogelijke rollen van die stakeholders bij dit
uitvoeringsprogramma. Daaruit zal blijken dat meerdere partijen belang hebben bij de
aanpak van invasieve exoten. Het type belang kan per partij verschillen: Voor de ene partij is
dat natuur, voor de ander is dat overlast, veiligheid, gezondheid, (water-/beeld)kwaliteit.
Door dit te benutten is een gedeelde ambitie te vinden en zijn concreet
samenwerkingsverbanden te smeden ter bescherming van de inheemse biodiversiteit.
Dit is ook de reden dat dit uitvoeringsprogramma in gezamenlijkheid is opgesteld en dat
deze wordt onderschreven door alle betrokken partijen. De provincie Utrecht coördineert
daarbij de voortgang.

2.3.1. Verantwoordelijkheden en belangen van provincie
Paragraaf 2.2 beschrijft welke verantwoordelijkheden vanuit het ministerie van LNV zijn
gedelegeerd aan de provincies. Daaruit blijkt dat de provincie Utrecht de
verantwoordelijkheid draagt voor het beleid gericht op bestrijding en beheersing van het
overgrote deel van de invasieve exoten in Utrecht. Vanuit de implementatie van het EUbeleid voor invasieve exoten is de provincie Utrecht dus ‘de eindverantwoordelijke voor
bestrijding van de meeste invasieve exoten op Utrechts grondgebied’.
De provincie heeft daarnaast zelf ook belang bij een gezonde en robuuste biodiversiteit en
vult haar taak in vanuit bescherming van de natuur in Utrecht. Zij legt dan ook het accent op
bestrijding van invasieve exoten in Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland,
KRW-oppervlaktelichamen, Groene Contour, weidevogelgebieden en ganzenrustgebieden
en in de leefgebieden van de aandachtsoorten uit de provinciale Natuurvisie (voor N2000,
NNN en Groene contour - zie kaart in bijlage 2). De invulling van die verantwoording van de
provincie kan variëren van subsidiëren (indien een belang wordt gediend voor bescherming
natuur en biodiversiteit) tot aanwijzen (geen natuurbelang, wel tegengaan verspreiding).

Herstelmaatregelen Natura 2000-gebieden ook voor bestrijding invasieve exoten.
Invasieve exoten komen vaak voor in Natura 2000 gebieden waar ze de
instandhoudingsdoelen gericht op behoud van inheemse soorten bedreigen. Het behoud
en verbeteren van deze instandhoudingsdoelen is ook een provinciale
verantwoordelijkheid. Via het Rijksprogramma natuur komen gelden ter beschikking voor
de uitvoering van pakketten herstelmaatregelen die moeten bijdragen aan het realiseren
van condities voor een gunstige of verbeterde staat van instandhouding van alle soorten
en habitats onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De eerst tranche is gestart via
de Regeling specifieke uitkering Programma Natuur (SPUK). Hier komen de doelen van
het uitvoeringsprogramma Invasieve exoten en het Rijksprogramma Natuur samen. Door
cofinanciering en bundeling van kennis kunnen ze elkaar versterken door
herstelmaatregelen te formuleren gericht op uitroeiing en beheersing van invasieve
exoten in de Natura 2000 gebieden.
Vanuit deze combinatie van belangen en verantwoordelijkheden vervult de provincie
verschillende taken en rollen in de bestrijding van invasieve exoten;
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1. Coördinatie van bestrijdings- en beheersingsmaatregelen op provinciaal niveau
Het nemen van regie, vooral gericht op onderlinge afstemming, samenwerking over de
gemeentegrenzen heen en het daarmee kostenefficiënter planmatig terugdringen van
invasieve exoten. Zij vult dat onder meer in met het samenstellen en (laten) uitvoeren
van dit uitvoeringsprogramma, het organiseren van het Platform Invasieve Exoten en
het registeren en ontsluiten van data over invasieve exoten in Utrecht. Daarnaast werkt
zij samen met onder meer het ministerie van LNV, IPO en landelijke kennisinstellingen.
2. Het faciliteren en organiseren regionale samenwerking, met name gericht op
beheersing van zogenaamde artikel 19b soorten
Naast afstemming gaat het hier om stimuleren van partijen om maatregelen te nemen
en hierover afspraken te maken over de bestrijding en betere beheersing. Dit zal
moeten landen in het beheer van openbare ruimte, infrastructuur, natuurgebieden en
watergangen.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat de provincie wil zorgen voor het succesvol samenbrengen
van en samenwerken tussen verschillende partijen, gekoppeld aan een gezamenlijke
aanpak van invasieve exoten.
3. Uitvoeringsplicht (uitroeien) van art 17- en 19a soorten
1. Art. 17 soorten: De provincie moet zijn voorbereid op directe actie gericht op
uitroeien van deze zogenaamde art. 17-soorten: Invasieve exoten die er nog niet
zijn, maar kunnen worden verwacht. Een succesvolle eliminatie was bijvoorbeeld de
eliminatie van de Smalle Theeplant. Voor uitroeiing zal een soort specifiek
draaiboek nodig zijn (aanpak, procedures, onderlinge afspraken).
2. Art. 19a soorten: De invulling van de verantwoordelijkheid van de provincie kan
variëren van subsidiëren (indien een belang wordt gediend voor bescherming
natuur en biodiversiteit) tot aanwijzen (geen natuurbelang, wel tegengaan
verspreiding).
4. Periodiek verzorgen van rapportages over uitgevoerde maatregelen aan het
ministerie van LNV (elke zes jaar)
Registratie van aanwezigheid/verspreiding invasieve exoten en uitgevoerde acties is
hiervoor benodigd.
5. Het delen en ontwikkelen van kennis
Onder andere door samenwerking met NVWA, IPO en Ministerie van LNV. En het
blijvend benutten van het Platform Invasieve Exoten Utrecht. De monitoring van de mate
van verspreiding en locaties voor effectieve aanpak in de GIS-kaartjes.
6. Handhaving Aziatische duizendknopen
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht handhaaft op de bepalingen in de Interim
omgevingsverordening provincie Utrecht; zijnde het verbod om planten of delen van
planten die behoren tot Aziatische duizendknoopsoorten, door maaien, grondverzet of
anderszins te verspreiden en daarbij de zorgplicht om dit te voorkomen.

2.3.2. Verantwoordelijkheden en belangen van andere partijen
De eindverantwoordelijkheid van de provincie betekent niet dat de verplichting tot het
uitvoeren van maatregelen alleen bij de provincie ligt. Een dergelijke verantwoordelijkheid is
er ook bij andere partijen die met invasieve exoten te maken hebben vanuit hun publieke
taak en eigendom. Dit is het geval bij in Utrecht minder- (art 19a) en wijdverspreide (artikel
19b) invasieve exoten. Zo worden gemeenten en infrastructuurbeheerders (Rijkswaterstaat,
ProRail, provincie Utrecht) geacht invasieve exoten als Reuzenbereklauw en Aziatische
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duizendknopen weg te halen langs publieke paden. Daarnaast halen waterschappen actief
invasieve exoten weg ter bevordering van het hydrologisch functioneren van de
watersystemen en de waterveiligheid. Dit soort activiteiten horen bij het reguliere beheer,
waardoor de beheerder hier verantwoordelijk voor is.
Het belang om invasieve exoten aan te pakken is wel verschillend per eigenaar of beheerder
van gebieden:
 De vier waterschappen hebben vooral belang bij het behalen van een goede
waterkwaliteit, doorstroming en waterveiligheid. Daarin gaat het ook om het beheer van
wateren, dijken, kades en de ruimte bij waterzuiveringen.
 (Natuur)terreinbeheerders als Natuurmonumenten, Utrechts Landschap,
Staatsbosbeheer streven naar een gezonde biodiversiteit en het behalen van Natura
2000-doelen. Daarnaast gaat het om veiligheid en gezondheid bij wandel- en fietspaden
in hun beheergebied.
 Landelijke infrastructuurbeheerders als Rijkswaterstaat (rijkswegen, Lek-Neder-Rijn,
Amsterdam-Rijnkanaal) en ProRail (spoornet) hebben belangen bij een goed onderhoud
van (de bermen van) hun infrastructuur en het voorkomen van belemmeringen bij
grondverzet door bijvoorbeeld wortelresten van invasieve exoten.
 Gemeenten hebben er mee te maken in het beheer van de openbare ruimte, gekoppeld
aan overlast, veiligheid, gezondheid en/of beeldkwaliteit. Meer biodiversiteit is in
toenemende mate ook een belang.
In tabel 2.1 op de volgende pagina zijn samenvattend de belangen weergegeven van
groepen stakeholders in Utrecht, inclusief de provincie. De mate van belang is een eerste
illustratie voor te verwachten inzet de komende jaren in de aanpak van invasieve exoten in
Utrecht en het uitvoeringsprogramma.
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Belang per type
beheerder

Biodiversiteit en NNN

Waterkwaliteit

Beheerder

Inheemse
soorten

Inheems
ecosystee
m

N2000
doelen

Kaderrichtlijn
Water (KRW)

Provincie

●●●

●●●

●●●

Waterschappen

●●

●●

Terreinbeheerders
(organisaties en
particuliere
grondeigenaren)
Recreatieschap

●●●

Waterveiligheid

Onderhoud – Beeld Veiligheid
Openbare Infrastructuur
ruimte

Waterkeringen

●●

Afwatering
en
aanvoer
water
●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●

●

●●

●●

●

●

●●●

Gemeenten

●●

●●

●

●

●●

●●●

Rijkswaterstaat
(beheer rijkswegen
en -wateren)
ProRail (beheer
spoornet)

●●

●

●

●

●●●

●

●

●

●●●

Volksgezondhei
d

Economi
e en
landbouw

Recreatie

●●●

●

●●

●

●●

●●

●

●

●●

●●

●

●●●

●●

●●●

●

●●

●●●
●●●

Tabel 2-1: Indicatie belangen bij bestrijding invasieve exoten

Mate van belang
Groot
Middelgroot
Klein
Geen

●●●
●●
●
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3. Soorten en hun eigenschappen
3.1.

De Utrechtse soortenlijst

De selectie van de te bestrijden invasieve exoten in het programma voor 2022-2026 is
gebaseerd op de Europese soortenlijst – de Unielijst en de toegevoegde soorten uit de
Utrechtse lijst.

3.1.1. Soorten van de Unielijst
De Unielijst omvat de invasieve soorten die in 2016, en aanvullend in 2017 en 2019, zijn
aangewezen door de EU. Zoals eerder vermeld omvat de totale lijst momenteel 69 soorten
(zie bijlage 3). Lidstaten dienen al deze soorten te bestrijden wanneer deze aanwezig zijn.
Niet alle aangewezen soorten komen echter voor binnen de provincie Utrecht. Samen met
de betrokken organisaties is in 2019/2020 een prioritering gemaakt voor de soorten die nu
voorkomen in de provincie en al schade veroorzaken of dat dreigen te gaan doen. Dit
programma richt zich in eerste instantie op deze geprioriteerde soorten, maar de
verantwoording voor bestrijding en beheersing geldt uiteindelijk voor alle soorten op de
Unielijst.
Belangrijk om mee te nemen is dat op het moment van de vaststelling van dit programma, er
een beoordeling plaats van 33 plant- en diersoorten die volgens de EU in aanmerking
komen voor plaatsing op de Unielijst. Er moet nog blijken of de toevoeging van deze soorten
aan de Unielijst voor Nederlands beleid gevolgen heeft. Indien dit het geval is dan zullen PS
hierover in kennis worden gesteld.

3.1.2. Provinciaal aangewezen soorten
Naast de aangewezen soorten vanuit de Unielijst mogen provincies ook het voortouw nemen
om soorten die niet door de minister zijn aangewezen als invasieve exoot aan te wijzen, mits
daar een risicobeoordeling aan voorafgaat. Op advies van het Platform Invasieve Exoten zijn
daarom Aziatische Duizendknopen, de Watercrassula en de gestreepte Amerikaanse
rivierkreeften toegevoegd. Deze soorten vallen in de categorie “niet meer (volledig)
uitroeibaar/beheersbaar”. De aanpak van deze soorten komt overeen met de Artikel 19bsoorten. Echter ontbreken hier vooralsnog de ondersteunende taken van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gericht op bezit en handel in deze soort: zij handhaaft
hier (nog) niet op7. Vanaf 1-1-2022 is dat veranderd voor Aziatische duizendknopen met het
intreden van het nieuwe handelsverbod8.
Tabel 3.1 op pagina 17 geeft een overzicht van de geprioriteerde soorten uit de Unielijst en
de Utrechtse lijst soorten die betrekking hebben op dit uitvoeringsprogramma.

7
8

De NVWA kijkt inmiddels wel al breder naar de lijst van in Nederland voorkomende invasieve exoten, breder dan de Unielijst.
Invoering handelsverbod Aziatische duizendknopen per 1-1-2022 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-381.html
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Categorie

Status

Exotenverordening

Soorten

Type maatregel

Nog niet gevestigd

Unielijst

Artikel 17



Aziatische hoornaar

Uitroeiingsmaatregelen

Gevestigd, maar
niet wijdverspreid

Unielijst

Artikel 19a






Rosse stekelstaart
Kleine waterteunisbloem
Moeraslantaarn
Verspreidbladige Waterpest

Uitroeiingsmaatregelen

Wijd verspreid

Unielijst

Artikel 19b



Nijlgans
Reuzenbereklauw
Reuzen- of springbalsemien
Grote waternavel
Ongelijkbladig vederkruid
Waterwaaier of Cabomba
Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft
Aziatische duizendknopen
Watercrassula

Beheersmaatregelen

Utrechtse lijst











Tabel 3 1: Soortenlijst invasieve
exoten in Utrecht.

Beheersmaatregelen
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3.2.

Verspreiding en eigenschappen

Voor een efficiënte bestrijding van de Utrechtse invasieve aandachtsoorten is het van belang
de belangrijkste kenmerken, de verspreiding, relevante beheermethoden (best practices) en
risico’s van de betreffende soorten in kaart te brengen. Een goed beeld hiervan biedt de
mogelijkheid een gerichte aanpak te kiezen, de betreffende stakeholders in kaart te brengen
en hen te betrekken bij de bestrijding van invasieve exoten.

3.2.1. Verspreidingskaarten
Met behulp van de NDFF (Nationale Database Flora en Fauna)-gegevens zijn
verspreidingskaarten gemaakt van de invasieve exoten op de Utrechtse lijst. Deze
overzichtskaarten visualiseren waar de prioriteiten kunnen liggen voor bestrijding van een
soort. Komt een waterplant bijvoorbeeld alleen in een bepaald deel van de provincie voor,
langs bepaalde watergangen, dan is het duidelijk dat gerichte actie wenselijk is. Dit kan dan
bekeken worden met de beheerders van dat gebied. Komt een soort zeer wijdverspreid voor
in de provincie, dan zal waarschijnlijk voor een bredere, meer op samenwerking gerichte
aanpak gekozen moeten worden. Het overzicht van de verspreiding biedt hiermee de basis
voor de verder te kiezen aanpak.
Om een goed overzicht te houden van de verspreiding van de invasieve exoten is een
jaarlijks geactualiseerde verspreidingskaart essentieel. In Tabel 0-1 is de verspreiding voor
de Utrechtselijst soorten op basis van de data uit 2021 weergegeven. Verspreidingskaartjes
zijn te vinden in de factsheets in bijlage 4.
Tabel 0-1: Verspreiding soorten Utrechtselijst 2021.

Soortenbeleid
Artikel 17
Artikel 19a
Unielijst

Artikel 19b
Unielijst

Soort

Verspreiding

Aziatische hoornaar
Rosse stekelstaart
Kleine waterteunisbloem
Moeraslantaarn
Verspreidbladige waterpest
Nijlgans
Reuzenberenklauw
Reuzen- of springbalsemien
Grote waternavel
Ongelijkbladig vederkruid

Zeer lokaal (oosten provincie)
Zeer lokaal (verspreid over provincie)
Zeer lokaal (exacte verspreiding niet bekend)
Zeer lokaal (exacte verspreiding niet bekend)
Zeer lokaal (exacte verspreiding niet bekend)
Zeer wijdverspreid (gehele provincie)
Zeer wijdverspreid
Zeer wijdverspreid
Wijdverspreid
Enigszins wijdverspreid (enkele hotspots
gesignaleerd)
Enigszins wijdverspreid (enkele hotspots
gesignaleerd)

Waterwaaier/Cabomba
Utrechtse
soortenlijst

Gestreepte Amerikaanse
rivierkreeft
Aziatische duizendknopen
Watercrassula

Zeer wijdverspreid (noord- en zuidoosten van de
provincie)
Enkele verspreidingslocaties (m.u.v. zuidwesten
provincie)

3.2.2. Kenmerken en beheermethoden
Als onderdeel van dit uitvoeringsprogramma zijn per exoot van de Utrechtse lijst factsheets
opgesteld. Deze factsheets tonen de belangrijkste informatie met betrekking tot herkenning,
verspreiding en bestrijding van de soorten en dienen als informatiebron en
communicatiemiddel voor gesprekken met stakeholders en richting het bredere publiek.
Daarnaast geven de factsheets een overzicht van de mogelijke beheersmethoden en hun
efficiëntie. Deze lopen uiteen per soort, per locatie en per situatie. Door een overzicht te
geven van de preventie en (best practice van) beheer- en bestrijdingsmethoden kan
eenvoudig gekozen worden voor de meest geschikte maatregelen per locatie of beheerder.
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Gedurende het uitvoeringsprogramma worden de factsheets gebruikt voor overleg met
terreinbeheerders en andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld tuincentra, bewoners,
overheden en natuurorganisaties om te komen tot gezamenlijke beheer strategieën.
Onderstaand is de factsheet voor de Reuzenberenklauw als voorbeeld opgenomen. De
factsheets zijn verzameld in bijlage 4.

Figuur 0-1: Voorbeeldfactsheet – Reuzenberenklauw

3.2.3. Risico’s per soort
Invasieve exoten in de provincie Utrecht vormen een risico voor verscheidene facetten van
de leefomgeving. Dit is tevens gekoppeld aan de belangen van de verschillende betrokken
partijen bij dit programma (zie paragraaf 2.3.2.). Die belangen zijn mede afhankelijk van de
risico’s die de invasieve exoten veroorzaken. Die risico-inschatting van de Utrechtse
invasieve exoten is weergegeven in Tabel 0-2.
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Tabel 0-2: Risico’s van de Utrechtse invasieve exoten

RISICO PER SOORT
Soort
Aziatische hoornaar
Aziatische
duizendknopen
Reuzenberenklauw
Reuzen- of
springbalsemien
Moeraslantaarn
Kleine
waterteunisbloem
(Posteleinwaterlepeltje)
Grote waternavel
Nijlgans
Rosse stekelstaart
Amerikaanse
uitheemse
rivierkreeften
Verspreidbladige
waterpest
Waterwaaier
(Cabomba)
Ongelijkbladig
vederkruid
Watercrassula

Biodiversiteit en NNN

Waterkwaliteit
Kaderrichtlijn
water (KRW)

Afwatering
en aanvoer
water

Waterkeringen

Onderhoud – beeld veiligheid
Openbare
Infrastructuur
ruimte

Inheemse
soorten

Inheems
ecosysteem

●
●

●

●*

●

●

●

●
●

●
●

●*
●*

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●*
●
●

Natura
2000 doelen

Waterveiligheid

Volksgezondheid

Economie/
landbouw
●
●

●

●

●

●
●*

●
●*

●
●*

●

●

●

●

Recreatie

●

●

●
●*

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●*

●

●

●

* De soort vormt mogelijk een risico, echter is dit vooralsnog onvoldoende bewezen
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NAAR EEN GEZAMENLIJK
PROGRAMMA
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4. Strategie invasieve exoten Utrecht 2022-2026
De informatie uit voorgaande hoofdstukken vormt de input voor dit gezamenlijke
Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten Utrecht 2022-2026 en is de basis voor de gekozen
strategie voor de komende vijf jaar. Dit hoofdstuk beschrijft de strategie en de vertaling naar
het uitvoeringsprogramma.
Hoofddoel van het Programma Invasieve Exoten Utrecht is om verdere stappen te zetten
richting een gezonde en robuuste inheemse biodiversiteit en een veilige leefomgeving. Dit
wordt bereikt door een gezamenlijke bestrijding (beheersing en uitroeiing) van de artikelen
17, 19a en 19b soorten uit de EU-exotenverordening en de provinciale invasieve exoten.
Daarbij ligt in dit uitvoeringsprogramma het accent op het bevorderen van samenwerking en
het stimuleren van andere partijen, zoals grondeigenaren en beheerders, om een
substantiële bijdrage te leveren. Samenwerking is noodzakelijk voor een gezamenlijke
bestrijding (beheersing en uitroeiing) van de exoten. Invasieve exoten laten zich niet
weerhouden door bijvoorbeeld gemeente-, waterschaps- of eigendomsgrenzen.
Tenslotte heeft het uitvoeringsprogramma tot doel de continuïteit van de bestrijding en van
de onderlinge samenwerking en afstemming met elkaar te borgen en daarmee de grootste
effectiviteit te bereiken.
Deze strategie is onderverdeeld in de volgende hoofdactiviteiten:
1. Naar een eenduidig beeld over de wijze(n) van beheersing- en bestrijding:
o Een gedeeld beeld van beheersings- en bestrijdingsmethoden (4.1).
o Prioritering in aanpak van invasieve exoten (4.2).
2. Werken aan bewustwording en preventie (4.3).
3. Bevorderen (onderlinge) samenwerking (4.4).
4. Naar regelmatige monitoring en evaluatie (4.5).
Deze hoofdelementen zijn in de volgende paragrafen nader uitgewerkt. Aan het eind van
elke paragraaf is deze uitwerking samengevat in een vertaling naar het uiteindelijke
uitvoeringsprogramma.

4.1.

Naar een gedeeld (eenduidig) beeld van beheersings- en
bestrijdingsmethoden

Stakeholders in Utrecht zijn vaak individueel op zoek naar oplossingen om invasieve exoten
te bestrijden of te beheren. Dat kan goed werken, maar er bestaat ook het risico dat het wiel
opnieuw uitgevonden moet worden of de verkeerde beheertechniek wordt toegepast met de
kans op meer verspreiding.
Om dit te voorkomen is het belangrijk dat alle betrokken partijen in Utrecht in grote lijnen
hetzelfde eenduidige en gemeenschappelijk beeld hebben van bestrijding en beheersing
van de in Utrecht voorkomende invasieve exotensoorten. De in het kader van dit
uitvoeringsprogramma ontwikkelde factsheets zijn hierin een eerste stap. De factsheets zijn
op een laagdrempelige manier toegankelijk voor de partijen die met invasieve exoten te
maken hebben of krijgen. Zo ontstaat een gemeenschappelijk beeld van bestrijding.
De provincie Utrecht beheert de factsheets en draagt zorg voor actualisering van de
verspreidingsgegevens en van nieuwe ontwikkelingen of innovaties in de beheers- en
bestrijdingsmethoden. Zij wordt daarin bij nieuwe inzichten gevraagd en ongevraagd gevoed
door alle betrokken partijen.
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Vertaling naar Programma 2022-2026

Omschrijving

Trekker /
initiatiefnemer

De factsheets/storymaps van de invasieve exoten op de Utrechtse lijst
zijn vanaf 1 februari 2022 voor iedereen toegankelijk op een
(provinciale) website.

Provincie
Utrecht

Direct betrokkenen

De actualisering van de factsheets. Dit is een doorlopend proces.
Input hiervoor komt vanuit de stakeholders zoals beheerpartijen, LNV
etc.
1.

Nieuwe inzichten van landelijke platforms/kennisnetwerken,
NVWA, IPO en ministerie van LNV worden direct verwerkt in de
factsheets

Provincie
Utrecht

NVWA, LNV, Landelijk
Kennis- & Praktijknetwerk Invasieve
Exoten, Nederlandse
expertise centrum
exoten

2.

In het Platform Invasieve Exoten vindt (minimaal) 1x per jaar
actualisatie van de factsheets plaats.

Provincie
Utrecht

Platform Invasieve
Exoten

3.

Jaarlijks, uiterlijk 31 december van dat jaar, vindt actualisatie
plaats van de factsheets en de website. Mede op basis van data
NDFF (www. waarneming.nl).

Provincie
Utrecht

Platform Invasieve
Exoten

4.2.

Prioritering in aanpak van invasieve exoten

Voor de aanpak van invasieve exoten zijn in Utrecht vooralsnog 14 soorten waarover
overeenstemming is dat deze bestreden of beheerst moeten worden. Gekoppeld aan artikel
17, 19a en 19b van de EU-verordening zijn er op dit moment twee hoofdbenaderingen
gebruikelijk: Elimineren (artikel. 17 en 19a-soorten) en beheersen (artikel 19b-soorten).
Elimineren is een redelijk heldere strategie: kleine haarden z.s.m. verwijderen. De provincie
Utrecht is hiervoor direct verantwoordelijk. Voor de beheersingsstrategie (art. 19b-soorten) is
er veel beleidsvrijheid. Daarvoor zijn nadere afspraken noodzakelijk. Voor enkele soorten
volgt de provincie de komende jaren een andere strategie dan elimineren en beheersen,
namelijk: Van ’stimuleren/faciliteren’ naar ’een doelgerichte aanpak van soorten’. Daarnaast
legt de provincie in haar financiële bijdragen een accent op (gebiedsgerichte)
samenwerking. Paragrafen 4.2.1 t/m 4.2.3 beschrijven de uitvoeringsstrategie, inclusief
betrokkenen en hun verantwoordelijkheden, van artikel 17, 19a, 19b/Utrechtse lijst soorten.

4.2.1. Artikel 17 soorten (EU-verordening)
Vestigingen van artikel 17 soorten worden door zowel de provincie als door externe
stakeholders gesignaleerd. De Aziatische hoornaar (Veenendaal) en de smalle theeplant
(Vleuterweide) zijn tot nu de enige soorten die zijn gesignaleerd en waar de provincie actie
op ondernam en dat resulteerde in uitroeiing. Voor andere waargenomen soorten, zoals
wasbeer, heilige ibis, e.d. zijn maatregelen genomen die hebben geleid tot onttrekking uit de
natuur.
Zodra een vestiging is waargenomen en gevalideerd verkent de provincie de mogelijkheden
tot uitroeiing of onttrekking aan de natuur. Derden worden geacht (op basis van bestuurlijke
afspraken) medewerking te verlenen aan het elimineren van artikel 17 soorten op haar
eigendommen. Om snel te kunnen reageren is de aanwezigheid van (een) draaiboek(en)
noodzakelijk. In deze draaiboeken is opgenomen welk instrumentarium beschikbaar is voor
deze soorten om ze aan de natuur te onttrekken.
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Stakeholders registreren nieuwe vestigingen van artikel 17 soorten in de NDFF en melden
deze bij de provincie. Jaarlijks is dit een onderwerp voor het Platform Invasieve Exoten.
Daarnaast is het onderdeel van de gesprekken en contacten die de provincie Utrecht heeft
met signalerende partijen als Ministerie van LNV, NVWA en IPO. De primaire taak van
financiering en uitvoering ligt bij de provincie.
Vertaling naar Programma 2022-2026

Omschrijving
Vestigingen van artikel 17-soorten signaleren zowel de provincie als
externe stakeholders. Stakeholders registreren nieuwe vestigingen
van artikel 17-soorten in de NDFF en melden deze bij de provincie.

Opstellen draaiboek voor de bestrijding van de artikel 17-soorten.

Trekker /
initiatiefnemer
Provincie
Utrecht
(met LNV/IPO,
NVWA)
Provincie
Utrecht

Direct
betrokkenen
Deelnemers
Platform
Invasieve
Exoten +
overige
stakeholders
LNV-IPONVWA

4.2.2. Artikel 19a soorten (EU-verordening)
De aanpak van artikel 19a soorten is reactief, reagerend op meldingen, met bij voorkeur
snelle actie van betrokken organisaties. Dat betekent geen planmatige (jaarlijkse) aanpak,
maar wel het (gezamenlijk) organiseren van een structuur en organisatie (draaiboek en
onderlinge afspraken) die dergelijke snelle en efficiënte reacties mogelijk maakt.
'Gezamenlijk' betekent het ontwikkelen en vastleggen van deze werkwijze met een
werkgroep met een vertegenwoordiging van de grotere organisaties, zoals waterschappen,
grotere gemeenten en landelijke beheerders als Rijkswaterstaat en ProRail.
In principe reageert iedere beheerder zelf direct op meldingen vanuit het veld met eliminatie
van de aangetroffen vestigingen. Indien de artikel 19 soort wordt aangetroffen binnen NNNof N2000-gebied financiert de provincie Utrecht mede de ingreep. Buiten NNN of N2000 is
de beheerder zelf verantwoordelijk. Deze benaderingswijze geldt voor de Moeraslantaarn,
Kleine Waterteunisbloem, Verspreidbladige Waterpest en eventuele latere soorten.
Voor de bestrijding van de Rosse Stekelstaart geldt een provinciale opdracht op grond van
de Wnb, verleend aan de Faunabeheereenheid Utrecht. Daarnaast is recent vanuit de
lidstaten bij Nederland erop aangedrongen om meer werk te maken van de bestrijding. Zo
nodig wordt daarom professionele inzet interprovinciaal georganiseerd.
Vertaling naar Programma 2022-2026

Omschrijving

Trekker /
initiatiefnemer

Direct
betrokkenen

Ontwikkelen van een draaiboek, werkwijze en afspraken voor een
snelle en efficiënte bestrijding van nieuwe haarden van artikel 19asoorten.

Provincie Utrecht

Waterschappen,
Rijkswaterstaat,
ProRail

Voorbereiding eliminatie-opdrachten aan professionele
faunabeheerders

Provincie Utrecht

4.2.3. Artikel 19b-soorten (EU-verordening) en Utrechtse soortenlijst
Uitgangspunt is dat het beheer van de (wijd)verspreide soorten, artikel 19b en Utrechtse lijst
soorten, onderdeel uitmaakt van het dagelijkse beheer, renovaties en uitwerking van
(nieuwe) projecten. Grondeigenaren/terreinbeheerders voeren het beheer dus zelf uit.
In dit uitvoeringsprogramma ligt voor deze soorten het accent op:
• het bevorderen van onderlinge (terreingrensoverschrijdende) samenwerking;
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•
•

het jaarlijks starten van een doelgerichte aanpak van een bepaalde invasieve
exotensoort, gekoppeld aan een bestrijdingstarget (bestrijdingsimpuls) en/of
samenwerkingsstrategie;
het actief monitoren van de resultaten van deze impuls-aanpakken.

De provincie is bereid deze jaarlijks te starten doelgerichte samenwerkingsprojecten te
faciliteren met:
• gedeeltelijke financiering (subsidie), mits cofinanciering is geregeld;
• het bieden van ondersteuning door een projectleider van de provincie bij het opstellen
van een gezamenlijk Plan van Aanpak.
In de volgende paragrafen is de uitvoeringsstrategie voor de komende jaren verder
geconcretiseerd. Bij deze concretisering onderscheiden we (1) Aquatische soorten, (2)
Terrestrische soorten, (3) Fauna en (4) Soort Visserijwet (zie Tabel 0-1).
Tabel 0-1: Verspreiding geprioriteerde art. 19b soorten (Unielijst EU-verordening) en Utrechtse soortenlijst

Artikel 19b Unielijst

Type soort

Mate van verspreiding

Nijlgans

3.

Fauna

Zeer wijdverspreid (gehele provincie)

Reuzenberenklauw

2.

Terrestrische soort

Zeer wijdverspreid

Reuzen- of springbalsemien

2.

Terrestrische soort

Zeer wijdverspreid

Grote waternavel

1.

Aquatische soort

Wijdverspreid

Ongelijkbladig vederkruid

1.

Aquatische soort

Enigszins wijdverspreid (enkele hotspots
gesignaleerd)

Waterwaaier/cabomba

1.

Aquatische soort

Enigszins wijdverspreid (enkele hotspots
gesignaleerd)

Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft

4.

Soort Visserijwet

Wijdverspreid

Aziatische duizendknopen

2.

Terrestrische soort

Zeer wijdverspreid (noord- en zuidoosten provincie)

Watercrassula

1.

Aquatische soort

Enkele verspreidingslocaties (m.u.v. zuidwesten
provincie)

Utrechtse soortenlijst

Uitvoeringsstrategie aquatische soorten: naar een watersysteemgerichte aanpak
De aquatische soorten zijn vaak mobiel en verspreiden zich gemakkelijk via onderlinge
verbindingen van watersystemen. Zij vormen hierdoor een risico voor biodiversiteit,
waterkwaliteit- en veiligheid en N2000-doelstellingen. Een aanpak gekoppeld aan een
waterschapsgebied ligt hierbij voor de hand. De waterschappen9 beheren immers het gros
van de wateren waar invasieve exoten voorkomen. In de voorbereiding van dit
uitvoeringsprogramma werd duidelijk dat de waterschappen in hun beheergebied al werk
maken van exotenbeheer en watergebiedsplannen. Daarbij hebben ze vaak al contact met
de eigenaren/beheerders in/bij hun watersystemen. Het is dan ook voor de hand liggend dat
een van de waterschappen trekker is van de gebiedsgerichte aanpak en deze ontwikkelt.
De provincie faciliteert een dergelijke gebiedsgerichte aanpak door:
• het bieden van ondersteuning bij het opstellen van het plan van aanpak en de
subsidieaanvraag;
• 50% cofinanciering van het proces om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak.
Als de aanpak bijdraagt aan biodiversiteit en de kwaliteit van N2000- en NNN/Groene
contour-gebieden is te verwachten dat de provincie Utrecht een bijdrage levert op de
9

De provincie Utrecht kent vier waterschappen: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV), Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rivierenland.
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uitvoering van de aanpak. De mate waarin is onder meer afhankelijk van het rendement dat
het oplevert voor de biodiversiteits- en natuurdoelstellingen. De aanpak heeft een maximale
doorlooptijd van 3 jaar en kent een jaarlijks evaluatiemoment.
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Concrete ideeën voor gebieds-/watersysteemgerichte aanpakken aquatische soorten
Voor de vier aquatische soorten cabomba, ongelijkbladig vederkruid, grote waternavel en
watercrassula zijn de onderstaande gebieds- en systeemgerichte (impuls)aanpakken
denkbaar. De aanpak richt zich dan op beheersing en ecosysteemherstel. Het kan ook de
vorm hebben van een meerjarig beheerplan met onderlinge afspraken.

Gecoördineerde aanpak
van de grote waternavel in
Gecoördineerde
de Waterschap aanpak
Vallei en
van
cabomba
in met name
Veluwe
(met partijen
als het
het
watersysteem
van
waterschap
zelf (trekker)
waterschap
Amstel,
Gooi
met gemeenten
Amersfoort,
en
Vecht
(Utrechtse
Bunschoten/Spakenburg,
plassengebied).
Potentiële
Baarn en Eemnes)
en/of
partijen:
Waterschap
AGV
Waterschap Rivierenland
(trekker)
met
de
gemeenten
(Vijfheerenlanden). Gezien
Stichtse
de groteVecht
mateen
vanDe Bilt,
Recreatie
Middenverspreiding is ook een
Nederland.
samenwerkingsproject met
drie of alle vier de
waterschappen denkbaar.

Gecoördineerde aanpak
van ongelijkbladig
vederkruid in de
watersystemen van HDSR.
Potentiële partijen: HDSR
(trekker) met de gemeenten
Houten, Nieuwegein,
Utrecht, Woerden en
IJsselstein.
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Gecoördineerde aanpak
van de watercrassula in de
wateren van
natuurterreinbeheerders als
Natuurmonumenten,
Utrechts Landschap of
Staatsbosbeheer. Zij
fungeren als trekkers en
werken samen met
betrokken waterschap(pen)
en gemeenten.
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Uitvoeringsstrategie Terrestrische soorten: inzet op samenwerking
Terreinbeheerders en grondeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de terrestische
invasieve exoten (art 19b + Utrechtse lijst)10. Als uitgangspunt hierbij geldt dat zij de ’juiste’
beheermethode toepassen, waarmee ongewenste verspreiding zo veel mogelijk wordt
voorkomen (zie “best practices” in de factsheets).
De verwachting is dat het beheer van terrestische invasieve exoten die in grensgebieden
staan of verspreid voorkomen op gronden van verschillende eigenaren/beheerders zoveel
mogelijk gezamenlijk worden aangepakt. In het programma ligt het accent dan ook op
samenwerkingsprojecten tussen grondeigenaren. De Provincie Utrecht stelt hiervoor een
samenwerkingssubsidie beschikbaar (50% van de proceskosten, mits cofinanciering is
voorzien).
Potentiële samenwerkingsprojecten komen uit het Platform Invasieve Exoten. De Provincie
Utrecht biedt eigenaren/beheerders vervolgens ondersteuning bij het opzetten van een
samenwerkingsproject voor de artikel 19b + Utrechtse lijst-soorten. Jaarlijks worden
mogelijke samenwerkingsprojecten opgehaald en geprogrammeerd en vindt evaluatie plaats
van eerdere samenwerkingen (wat werkt wel/niet goed, koester- en verbeterpunten, zie ook
paragraaf 6.6).
Uitvoeringsstrategie Fauna (Nijlgans): aanpak via de Faunabeheereenheid (FBE)
Utrecht
De aanpak van de zeer wijdverspreide Nijlgans is gericht op het beperken van de
verspreiding (door middel van afschot, ruivangst en/of behandeling van eieren). De Provincie
Utrecht heeft hiervoor onder andere ruimte geboden via een opdracht op grond van de Wnb
verstrekt aan de FBE.
Uitvoeringsstrategie Gestreepte Amerikaanse Rivierkreeft (Visserijwet)
Deze invasieve exotensoort is in 2018 op de zogenaamde ’Utrechtse lijst’ terecht gekomen
vanwege een beperkt voorkomen in Vijfheerenlanden. In het Programma 2022 – 2026 heeft
de soort geen prioriteit meer, er is daarom geen plek voor aanpak ingeruimd in het
programma. Beheersing maakt net als de Rode Amerikaanse Rivierkreeft onderdeel uit van
de Visserijwet.
Overigens blijft, in gevallen dat de uitheemse rivierkreeft bedreigend is voor lokale
natuurgebieden (NNN, N2000, Groene contour), de provincie een betrokken partij bij de
aanpak, bijvoorbeeld in combinatie met herstelmaatregelen in een N2000-gebied.

10

Binnen de provincie Utrecht zijn dat Reuzenberenklauw, Reuzen- of Springbalsemien en Aziatische Duizendknopen
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Vertaling naar Uitvoeringsprogramma 2022-2026

Omschrijving

Trekker / initiatiefnemer

Direct betrokkenen

Beschikbaar stellen van een projectleider voor het op gang brengen, begeleiding en
ondersteuning van samenwerkingsprojecten (periode 2022-2026)

Provincie Utrecht

In de periode 2022 – 2026 in gang zetten van vier gebiedsgerichte ’impuls’-aanpakken voor
aquatische (art. 19b/Utrechtse Lijst-)soorten (cabomba, gelijkbladig vederkruid, grote
waternavel, watercrassula) in de vier waterschapsgebieden. Werkwijze:
Opstellen Plan van Aanpak en subsidieaanvraag
Uitvoering Plan van Aanpak geldt (max 3 jaar)
Jaarlijkse evaluatie/bijstelling

Waterschappen AGV, HDSR,
Vallei en Veluwe,
Rivierenland

Betrokken gemeenten,
terreinbeheerders en Provincie
Utrecht

Jaarlijks opstarten van één samenwerkingsproject voor terrestrische (art. 19b/Utrechtse
Lijst-)soorten. De provincie Utrecht faciliteert het proces met een bijdrage in de
proceskosten (50%) en een projectleider die het project aanjaagt. Werkwijze:
Jaarlijkse ophalen samenwerkingsproject in Platform Invasieve Exoten
Maken gezamenlijk maatregelplan
Uitvoering maatregelplan
Evaluatie samenwerking

Provincie Utrecht

Platform Invasieve Exoten
(en daarna betrokken
samenwerkingspartners)

Mogelijk eerste samenwerkingsproject (pilot 2022) aanpak Aziatische duizendknopen

ProRail (?)

Gemeente Utrecht, Houten en
Nieuwegein, Provincie Utrecht

Onderzoeken mogelijkheden werken met resultaatsverplichting voor beheersing Nijlgans

Provincie Utrecht

FBE
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4.3.

Werken aan bewustwording en preventie

Bij vooral kleinere gemeenten en particuliere eigenaren is nog altijd een grote achterstand in
kennis van en bewustzijn over invasieve exoten. Daarnaast blijkt dat opdrachtgevers
(beheerders, eigenaren) groenaannemers en loonbedrijven vaak nog onvoldoende
aansturen, terwijl deze bedrijven in diverse gevallen vooralsnog geen of nauwelijks rekening
houden met de verspreidingsrisico’s bij bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden. Bij burgers zijn
de risico’s van verspreiding of voor de gezondheid veelal ook niet bekend.
Het aanpakken en beheersen van invasieve exoten werkt echter alleen als er bewustzijn is
in alle lagen van organisaties, grondeigenaren en beheerders. Het belang van het beheer
van de invasieve exoten zal binnen de eigen organisaties kenbaar moeten worden gemaakt
en waar mogelijk worden geborgd in onder andere beleid. Daarnaast is het nodig dat de
ernst en risico’s van verspreiding niet alleen bij de grondeigenaren, maar ook bij het grote
publiek onder de aandacht worden gebracht. Ook zij kan zorgen voor verspreiding van
bijvoorbeeld cabomba, door er doorheen te varen (waterrecreatie), of van Aziatische
duizendknopen door verkeerd tuinonderhoud.
Het uitvoeringsprogramma gaat op twee manieren om met deze uitdagingen:
• Vergroten bewustwording bij grondeigenaren en beheerders door laagdrempelig
ondersteunende informatie beschikbaar te stellen. Dit varieert van inhoudelijke informatie
tot eventuele input voor bestuurlijke formuleringen en/of beleid.
• Vergroten bewustwording bij het grote publiek door middel van educatie, instructie en
voorlichting. Met een gecoördineerde en planmatige communicatie-aanpak met
deelname van alle betrokken partijen kan dit stevig worden neergezet en uitgevoerd. In
het eerste jaar ligt de nadruk op het vormgeven van een communicatie- en
educatieprogramma en/of het ontwikkelen van een toegankelijke informatie voor
bewustwording/communicatie waar partijen uit kunnen putten. Met prioritering van
aandacht voor actuele exoten, gekoppeld aan doelgroepen en communicatie- en
educatie-acties. Deze haken bijvoorbeeld in op (landelijke of regionale) aandacht
momenten en/of bevatten afrondings- en startmomenten van bestrijdingen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan:
 Week van de exoot (2e helft juni).
 Start vaarseizoen (april).
 Start tuinierseizoen (maart/april).
 Verplaatsingsperiode rivierkreeften (september).
 Vieren van momenten (mijlpalen) van succesvolle bestrijdingen.
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Vertaling naar Uitvoeringsprogramma 2022-2026

Omschrijving

Trekker / initiatiefnemer

Direct betrokkenen

Genereren (laagdrempelige) content over invasieve exoten en de mogelijkheden voor
aanpak op een websitepagina van de provincie Utrecht. Het gaat daarbij om informatie:
 Voor communicatieve doeleinden, zodat een eenduidige boodschap wordt verspreid.
De provincie is verantwoordelijk voor dit proces i.s.m. een begeleidingscommissie
vanuit de stakeholders.
 Met leidraden/kaders voor beheerders. Voorbeelden zijn leidraden voor opname
scan exoten in een QuickScan voor gebieds- en planontwikkeling of inspiratieteksten
die door stakeholders kunnen worden gebruikt in haar beleid, beheer en
uitvoeringsplannen.

Provincie Utrecht

Begeleidingscommissie
stakeholders (deelnemers nader
in te vullen)

Inrichten (provinciale) website of webpagina (tevens loket) voor bovengenoemde
informatie.
Opstellen communicatieprogramma met educatie (2022 – 2026)
 Opstellen meerjarenplan met Platform Invasieve Exoten.

Provincie Utrecht

-

Aanhaken bij bestaande aandachtsmomenten. Hiervoor een communicatie-actieplan
maken. Jaarlijks acties evalueren en aanscherpen in Platform Invasieve Exoten.

Provincie Utrecht

Platform Invasieve Exoten
Nog te formeren werkgroep
communicatie en educatie (uit
Platform)

*) De provincie brengt dit onder meer in bij de IPO-werkgroep 'Communicatie Invasieve Exoten'. Daarmee heeft zij de mogelijkheid communicatie ook landelijk gecoördineerd op te pakken. Daarnaast kan zijn links leggen met
informatie van bijvoorbeeld Kennisnetwerk Invasieve exoten.
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4.3.1. Vergroten urgentie voor aanpak invasieve exoten
In de huidige praktijk blijken veel beheerders geen of een in de steigers staand beleid te
hebben voor invasieve exoten. Door hun dominantie en grote verspreiding zijn exoten lastig
om op een reguliere manier te beheren. Chemische bestrijding is daarnaast vanuit milieuoptiek niet wenselijk, wat betekent extra (biologische (en duurdere)) beheersinspanningen
die meestal niet voorzien zijn in de (meerjaren) begrotingen voor het beheer van de
openbare ruimte. Partijen gaan met name bewegen als sprake is van overlast, er klachten
zijn, er een (aansprakelijkheids-) risico is voor de gezondheid (reuzenberenklauw) of als
primaire doelen (natuurbehoud, waterdoorstroming, dijkveiligheid) door exoten in gevaar
worden gebracht.
De provincie beseft dat goed beleid nodig is om deze hordes te nemen. Goed beleid vertaalt
zich in een structurele geldstroom om invasieve exoten aan te pakken en te komen tot een
georganiseerde samenwerking om verspreiding te voorkomen en in te dammen. Daarnaast
zorgt beleid voor (bestuurlijke) urgentie en (bestuurlijke) aanknopingspunten om de aanpak
van invasieve exoten mee te nemen in andere ontwikkelings-, beheer- of
herstelprogramma’s. Om deze reden wordt in dit programma gestreefd naar:
• De deelnemende stakeholders geven (het liefst voor eind 2023) aan hoe zij omgaan met
de aanpak van invasieve exoten binnen hun werkgebied en de afspraken uit dit
programma en hoe ze dit een plek geven in hun beleid c.q. jaarprogramma's.
Het gaat dan om beheersmaatregelen, het tegengaan van verspreiding, het stellen van
doelen en prioritering van exoten (welke), het inzetten van instrumenten en de
verankering daarvan (financieel, organisatorisch, regelgeving, normering, informatie en
voorlichting). Met als doel de aanpak exoten een meer volwaardig onderdeel te laten zijn
van beheer-/onderhoudsprogramma’s. Bijvoorbeeld door het ook op te nemen als een
bouwsteen in handboeken openbare ruimte.
•

De inventarisatie en aanpak van invasieve exoten te verankeren in processen voor
gebieds- en planontwikkelingen en andere beleidsprogramma’s, zoals voor bodem en/of
water. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een (quick) scan invasieve exoten als een
standaardactiviteit bij plan- en gebiedsontwikkelingen en natuurtoetsen. Partijen als een
recreatieschap kunnen dit dan bijvoorbeeld als een opdracht krijgen van hun
(bestuurlijke) deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.

Vertaling naar Uitvoeringsrogramma 2022-2026

Omschrijving
Borgen en/of implementeren beheer invasieve exoten in organisaties
(uiterlijk in 2023). Voorwaarde voor cofinanciering provincie
Verankeren quickscan invasieve exoten als standaard bij plan- en
gebiedsontwikkelingen en natuurtoetsen

Trekker /
initiatiefnemer
Organisaties
Platform Invasieve
Exoten

Direct
betrokkenen

Organisaties
Platform Invasieve
Exoten
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4.4.

Bevorderen (onderlinge) samenwerking

Om ongewenste verspreiding en woekering van invasieve exoten tegen te gaan is
samenwerking tussen verschillende grondeigenaren onontbeerlijk. Samenwerking komt tot
nu toe slechts moeizaam of niet op gang en er is geen sprake van automatische
samenwerking. In gesprekken met enkele terreinbeheerders, infrabeherende organisaties,
gemeenten en waterschappen werden hiervoor enkele redenen benoemd:
• Grondeigenaren/terreinbeheerders weten van elkaar niet of ze in het beheer invasieve
exoten meenemen en zorgen onbewust voor verspreiding, ook op andermans grond.
• Er zit verschil in timing en doel van de aanpak en werkwijze. De ene organisatie doet het
grondig, gericht op terugdringing en tegengaan verspreiding. De andere beperkt zich tot
het tegengaan van overlast (bijvoorbeeld door alleen te maaien). Of doet dit op een
ander (minder effectief) moment. Hierover vindt veelal geen afstemming plaats.
• Samenwerking vergt extra inspanning om naburige beheerders/eigenaren mee te
nemen. De reguliere bedrijfsvoering (beheer) biedt hiervoor nu nog nauwelijks of
beperkte ruimte.
• Het blijkt ook lastig om de juiste mensen te vinden waarmee snel en praktisch
afstemming plaats kan vinden. Daarbij is er ook groot verschil tussen grotere en kleinere
organisaties. De kleinere (zoals een kleine gemeente, recreatieschap) voeren vaak zelf
het beheer uit of houden zelf toezicht. Grotere (bijvoorbeeld landelijk/provinciaal
opererende) organisaties als ProRail hebben te maken met veel naburige
grondeigenaren. Daarnaast werken zij met langdurige onderhoudscontracten en hebben
daarmee beperktere mogelijkheden tot snel en flexibel maatwerk en met toezicht op
afstand.
Samenwerking wordt gezien als een van de belangrijkste aandachtspunten in een
gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de aanpak van invasieve exoten in Utrecht. Het
bevorderen van samenwerking is dan ook een belangrijke pijler in het Uitvoeringsrogramma
Invasieve Exoten Utrecht. In de volgende paragrafen staan een aantal benaderingen
waarmee het uitvoeringsrogramma hier invulling aan geeft.

4.4.1. Uitbouwen platform naar Utrechts Platform+ (plus) Invasieve Exoten
Het in 2018 opgerichte Platform Invasieve Exoten wordt uitgebouwd tot een netwerk van
regionale gebiedsbeheerders, deskundigen en specialisten. Het specialisme kan variëren,
bijvoorbeeld:
• Specifieke soortenkennis en/of kennis ecosystemen (flora, fauna, water- of
landgebonden, etc.).
• State-of-the-art-expertise op het gebied van beheer- en bestrijdingsmethodieken van
specifieke exoten.
• Communicatie en voorlichting.
• (Bestuurlijke) aanpak en samenwerking.
De bedoeling is dat men elkaar via dit platform leert kennen en dat gebiedsbeheerders en
beleidsmakers van verschillende organisatie elkaar weten te vinden. Het Platform Invasieve
Exoten Utrecht wordt daarmee een regionaal netwerk onder beheer van de provincie
Utrecht. Het benutten van dit netwerk is dynamisch. Uitgangspunt is dat het netwerk
gemiddeld 2 tot 4x per jaar een platformbijeenkomst houdt. Invulling en deelname kan per
bijeenkomst variëren, zoals:
• Bijspijkerclinics met de laatste ontwikkelingen van beheermethoden (voor beheerders kennisuitwisseling);
• Opstellen jaarlijks uitvoeringsplan;
• Opstellen communicatie/educatie plan;
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•
•

Delen onderzoeksresultaten van specifieke soorten (bijvoorbeeld kwetsbaarheden
gestreepte Amerikaanse Rivierkreeften (voor ecologen – kennisuitwisseling))
Werk- en veldbezoeken, ook buiten Utrecht (inspiratie).

Daarnaast bespreken de deelnemers aan het platform jaarlijks het resultaat van het
werkprogramma van het aflopende jaar (evaluatie) en maken zij afspraken over het
werkprogramma voor het volgende jaar (voornemens, beoogd resultaat en planning).
Uitgangspunt is dat deelnemers aan het Platform zelf verantwoordelijk zijn voor de
terugkoppeling binnen hun eigen organisatie, ook als dat voor bijvoorbeeld besluitvorming
afstemming vraagt met bestuur en – zo nodig – beleidsafdelingen.

4.4.2. Samenwerken in een alliantie
Deze aanpak bestaat uit het smeden van een alliantie tussen verschillende partijen in
Utrecht, die onderling afspreken gezamenlijk aan de lat te staan voor de bestrijding van
invasieve exoten. Onderdeel hiervan is een (bij voorkeur aansprekend) commitment om
gezamenlijk de kar te trekken en samenwerking meer zichtbaar en actiegericht te maken.
De provincie zal een eerste verkenning doen naar de haalbaarheid en werkbaarheid van
een dergelijke samenwerkingsvorm in samenwerking met ondersteuning van het Platform
Invasieve Exoten.

4.4.3. Elk jaar opstarten van minimaal één (grensoverschrijdend)
samenwerkingsproject
Een van de instrumenten van de provincie Utrecht in het ‘Programma invasieve exoten
provincie Utrecht – 2019 en 2020’ was een ‘Subsidie voor plannen die samenwerking tussen
grondeigenaren bevorderen’. Dit instrument richtte zich op het bevorderen van
samenwerking in een (geografisch) afgebakend gebied waarin met meerdere
grondeigenaren aan de bestrijding/beheersing van één of meerdere exoten wordt gewerkt.
Dat kon een (inter)gemeentelijk gebied zijn met bijvoorbeeld rijksinfrastructuur
(Rijkswaterstaat, ProRail) of een stroomgebied. De provincie bood aan een deel van de
kosten voor een dergelijk samenwerkingsplan te vergoeden. Daar is de afgelopen twee jaar
echter geen gebruik van gemaakt. Een van de gehoorde signalen is dat veel inspanning
moet worden gedaan om het voor elkaar te krijgen. Deze faciliterende benadering leidde de
afgelopen twee jaar dan ook niet tot het gewenste resultaat.
Deze ervaring leert dat een meer proactieve aanpak op zijn plaats is. Daarom bevat dit
uitvoeringsprogramma een offensieve strategie gericht op het bevorderen van de
samenwerking. Zo wordt elk jaar met het Platform Invasieve Exoten minimaal één gebied
gekozen waar met een samenwerkingsverband de Utrechtse invasieve aandachtsoorten
worden aangepakt en waar subsidie voor vrijkomt. Onderdelen van het
samenwerkingsproject zijn: afspraken over (financiële) samenwerking tussen partijen,
bereiken van gezamenlijke doelen, monitoring van de effectiviteit.
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Vertaling naar Uitvoeringsprogramma 2022-2026
Omschrijving
Uitbouwen platform naar Utrechts Platform+ (plus) Invasieve Exoten.
Het Platform komt 1 keer per kwartaal bij elkaar en kan per
bijeenkomst wisselen van samenstellen naar gelang
onderwerp/doel. Het Platform stelt hiervoor jaarlijks een werkplan
op. De provincie faciliteert en zal trekker zijn van dit platform.
Onderzoeken mogelijkheden van een alliantie voor de
gebiedsgerichte aanpak van exoten. Dit kan een opgave zijn voor
2023 van het Platform Invasieve Exoten.
Jaarlijks inventariseren potentiële projecten voor gebiedsgerichte
aanpak en/of samenwerking bij het Platform Invasieve Exoten.
Deze ook jaarlijks evalueren en hiervan leren in volgende
aanpakken.

4.5.

Trekker /
initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Direct betrokkenen

Provincie Utrecht

Organisaties Platform
Invasieve Exoten

Provincie Utrecht

Organisaties Platform
Invasieve Exoten

Organisaties Platform
Invasieve Exoten

Naar regelmatige monitoring en evaluatie

De monitoring en registratie van vestigingsplaatsen en aanpak van haarden van invasieve
exoten is versnipperd. Partijen doen dat niet of ieder op hun eigen manier. Daardoor is er tot
nu toe slechts beperkt overzicht van verspreiding en bestrijding.
Om dit aan te pakken is in dit programma de volgende aanpak opgenomen:
•
•

•

•

11

Partijen werken aan een gezamenlijk monitoringssysteem, met als basis de NDFF11.
Verspreidingskaarten worden periodiek, in ieder geval minimaal 1x per jaar (uiterlijk 31
december van dat jaar), bijgewerkt in de NDFF door de stakeholders in Utrecht. De
provincie Utrecht vertaalt dit daarna in een overzicht/publicatie (‘stand van de exoten in
Utrecht’), welke jaarlijks in het eerste kwartaal wordt verspreid. Het lidmaatschap voor de
NDFF wordt naar verwachting eind 2022 gratis.
Alle afgesproken en ondernomen bestrijdings- en beheersacties worden standaard
voorzien van eenduidige monitoringsactiviteiten. Doel is om van elkaar te leren, meer
inzicht te krijgen in effecten van acties en toegepaste methodieken. De wijze van
monitoring verwerkt de provincie in een leidraad welke gezamenlijk in het Platform
Invasieve Exoten vastgesteld wordt (2022). Deze leidraad wordt een verplichting
gekoppeld aan de subsidieaanvraag bij beheer of bestrijdingsmaatregelen;
Er is de gezamenlijke verplichting 1x per 6 jaar verslag uit te brengen aan het ministerie
van LNV over de mate van verspreiding en genomen maatregelen. De provincie Utrecht
vult dit in vanuit haar rol als verantwoordelijk bestuursorgaan. Zij gebruikt hiervoor de
verzamelde monitoringsinformatie als basis. De rapportages van alle provincies vormen
de basis van de rapportageplicht van de minister aan de Europese Commissie.

Nationale Databank Flora en Fauna
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Vertaling naar Uitvoeringsrogramma 2022-2026

Omschrijving

Trekker /
initiatiefnemer

Direct betrokkenen

Standaardiseren verspreidingsgegevens: Alle stakeholders
voeren vanaf 2022 haar verspreidingsgevens van invasieve
exoten in de NDFF

Organisaties
Platform
Invasieve
Exoten

Provincie Utrecht

Opstellen uniforme Leidraad Monitoring voor invasieve exoten
in afstemming met BIJ12 en werkgroep uit Platform Invasieve
Exoten. De leidraad wordt besproken in het Platform Invasieve
Exoten (2022).

Provincie
Utrecht

Organisaties
Platform Invasieve
Exoten

1x per 6 jaar wordt verslag uitgebracht aan het ministerie van
LNV over de mate van verspreiding en genomen maatregelen

Provincie
Utrecht

Organisaties
Platform Invasieve
Exoten
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5. Uitvoeringsprogramma invasieve exoten Utrecht
2022-2026
Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de strategie en uitgangspunten om de bestrijding en
beheersing van invasieve exoten de komende jaren vorm te geven. Dit is gecombineerd met
een vertaling naar opname in het uitvoeringsprogramma voor de komende vijf jaar. In
onderstaand overzicht is dit samenvattend gebundeld in het Uitvoeringsprogramma
Invasieve Exoten 2022 -2026.
Wat
1. BASIS OP ORDE – IEDEREEN HETZELFDE BEELD
Factsheets/storymaps van de Utrechtse invasieve exoten zijn
beschikbaar en voor iedereen toegankelijk op een website of
webpagina.
De actualisering van de factsheets is een doorlopend proces. Input
hiervoor komt vanuit de stakeholders zoals beheerpartijen, LNV etc.
1. Nieuwe inzichten van landelijke platforms/kennisnetwerken,
NVWA, IPO en ministerie van LNV worden direct verwerkt in de
factsheets.
2. Jaarlijks, uiterlijk 31 december van dat jaar, vindt actualisatie
plaats van de factsheets en de website. Mede op basis van data
NDFF (www. waarneming.nl) en bespreking in Platform Invasieve
Exoten
2. AANPAK INVASIEVE EXOTEN ARTIKEL 17 EU-VERORDENING
Signalering nieuwe vestigingen van artikel 17-soorten. Signalerende
partijen registreren ze in de NDFF en melden deze bij de provincie. De
provincie Utrecht draagt direct zorg voor eliminatie.

Opstellen draaiboek voor de bestrijding van de artikel 17-soorten

Wanneer

Trekker /
initiatiefnemer

2022

Provincie Utrecht

2022 – 2026

Provincie Utrecht

2022 – 2026

Provincie Utrecht

Organisaties
Platform
Invasieve
Exoten

2022 - 2026
(doorlopend –
reactie op
meldingen)

Provincie Utrecht
(met LNV/IPO,
NVWA)

Organisaties
Platform
Invasieve
Exoten +
overige
stakeholders

2022

Provincie Utrecht

LNV-IPONVWA-FBE

Provincie Utrecht

Waterschappen,
Rijkswaterstaat,
ProRail
FBE

3. AANPAK INVASIEVE EXOTEN ARTIKEL 19A EU-VERORDENING
Ontwikkelen van een draaiboek, werkwijze en afspraken voor een
2023
snelle en efficiënte bestrijding van nieuwe haarden van artikel 19asoorten.
(Zo nodig) voorbereiding eliminatie-opdrachten (rosse stekelstaart)
2022
aan professionele faunabeheerders
4. AANPAK INVASIEVE EXOTEN ARTIKEL 19B EU-VERORDENING
Beschikbaar stellen van een projectleider voor het op gang brengen,
2022-2026
begeleiding en ondersteuning van samenwerkingsprojecten
Uitvoeren gebiedsgerichte ’impuls’-aanpakken voor aquatische (art.
19b/Utrechtse Lijst-)soorten (cabomba, gelijkbladig vederkruid, grote
waternavel, watercrassula) in de vier waterschapsgebieden.
3. Gebiedsgericht ‘impuls’-project 1
2023

IPO/Provincie
Utrecht

Direct
betrokken
partijen

Provincie Utrecht

Waterschap 1

4.

Gebiedsgericht ‘impuls’-project 2

2024

Waterschap 2

5.

Gebiedsgericht ‘impuls’-project 3

2025

Waterschap 3

6.

Gebiedsgericht ‘impuls’-project 4

2026

Waterschap 4

Betrokken
gemeenten,
TBO’s en
Provincie
Utrecht
Betrokken
gemeenten,
TBO’s en
Provincie
Utrecht
Betrokken
gemeenten,
TBO’s en
Provincie
Utrecht
Betrokken
gemeenten,
TBO’s en

38/95

Provincie
Utrecht
Opstarten van samenwerkingsprojecten voor terrestrische (art.
19b/Utrechtse Lijst-)soorten.
7. Samenwerkingsproject 1 (Aziatische duizendknopen)

2022

ProRail (?)


Samenwerkingsproject 2

Samenwerkingsproject 3

Samenwerkingsproject 4

Samenwerkingsproject 5
Zo nodig onderzoeken mogelijkheden werken met
resultaatsverplichting voor beheersing Nijlgans
5. WERKEN AAN BEWUSTWORDING EN PREVENTIE
Genereren (laagdrempelige) content over invasieve exoten en de
mogelijkheden voor aanpak. Met informatie:

Voor communicatieve doeleinden.

Met leidraden/kaders voor beheerders

2023
2024
2025
2026
2022

Nader bepalen
Nader bepalen
Nader bepalen
Nader bepalen
Provincie Utrecht

2022 2023

IPO Taakgroep
(Provincie Utrecht)

Inrichten (provinciale) website of webpagina (tevens loket) voor
bovengenoemde informatie
Opstellen communicatieprogramma met educatie (2022 – 2026)

Opstellen meerjarenplan met Platform Invasieve Exoten

Jaarlijks communicatie-actieplan maken (incl. evaluatie)

2022

Provincie Utrecht

2022
2022, 2023,
2024, 2025,
2026

6. VERGROTEN URGENTIE VOOR AANPAK INVASIEVE EXOTEN
Borgen en/of implementeren aanpak invasieve exoten in beherende
2022 - 2023
organisaties.
Verankeren quickscan invasieve exoten als standaard bij plan- en
gebiedsontwikkelingen en natuurtoetsen
7. BEVORDEREN (ONDERLINGE) SAMENWERKING
Uitbouwen platform naar Utrechts Platform+ (plus) Invasieve Exoten.

Nieuwe opzet uitwerken



Werkplan Platform Invasieve Exoten (Zie bijlage 6 voor voorzet
werkplan 2022)

Onderzoeken mogelijkheden van een alliantie voor een scherpere
gebiedsgerichte aanpak van exoten

8. MONITORING EN EVALUATIE
Standaardisering verspreidingsgegevens met NDFF als nieuwe
standaard - Invoeren verspreidingsgegevens van invasieve exoten in
de NDFF door alle stakeholders
Opstellen uniforme ‘Leidraad Monitoring’ invasieve exoten in
afstemming met BIJ12 en werkgroep uit Platform Invasieve Exoten
Verslag aan het ministerie van LNV over de mate van verspreiding
invasieve exoten en genomen maatregelen (1x per 6 jaar)

2022 - 2023

IPO Taakgroep
(Provincie Utrecht)

Organisaties
Platform Invasieve
Exoten
Organisaties
Platform Invasieve
Exoten

Gemeente
Utrecht/
Houten/Nieuweg
ein, Provincie
Utrecht
Nader bepalen
Nader bepalen
Nader bepalen
Nader bepalen
FBE

Begeleidingsco
mmissie uit
Platform
Invasieve
Exoten (nader
invullen)

Nog te formeren
werkgroep
communicatie
en educatie (uit
Platform
Invasieve
Exoten)

NGB?

2022

Provincie Utrecht

Organisaties
Platform
Invasieve
Exoten
Organisaties
Platform
Invasieve
Exoten
Organisaties
Platform
Invasieve
Exoten

2023, 2024,
2025, 2026

Provincie Utrecht

2023

Provincie Utrecht

Vanaf 2022

Platform Invasieve
Exoten

Provincie
Utrecht

2022

Provincie

2026

Provincie Utrecht

Platform
Invasieve
Exoten
Platform
Invasieve
Exoten

In bijlage 6 staat een voorzet voor het werkplan van 2022.
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6. Inzet provinciale middelen
6.1.

Inleiding

Om het Uitvoeringsrogramma Invasieve Exoten Utrecht 2022-2026 in te vullen, aan te jagen
en de samenwerking op gang te brengen reserveert de provincie Utrecht middelen en heeft
ze enkele subsidie-instrumenten tot haar beschikking. Dit hoofdstuk bevat een overzicht en
beschrijving van die middelen en de beschikbare subsidie-instrumenten.

6.2.

Begroting in te zetten provinciale middelen

De financiële begroting
Voor het Programma Invasieve Exoten Utrecht 2022-2026 heeft de provincie een bedrag
van € 8.000.000 begroot conform onderstaande tabel, waarvan € 6.375.000 voor
uitvoerings- en samenwerkingsprojecten. De genoemde middelen zijn binnen de jaarsneden
te schuiven. De uitvoering van de laatste drie jaarsneden is onder voorbehoud van
goedkeuring door Provinciale Staten bij de Kadernota 2023.
1
2
3
4
5
6

7

Uitvoeringsprogramma onderdelen
Art 19a, 19b en Utrechtse lijst
Geprioriteerde soorten
Overige soorten Unielijst, Niet
geprioriteerde soorten
Art 17 niet gevestigde soorten
Kennisagenda
Monitoring
Communicatie/onvoorzien
Subtotaal uitvoerings- en onderzoekskosten

2022
770

2023
770

2024
1.180

2025
1.290

2026
1.490

Totaal
5.500

100

100

100

100

100

75
25
40
50
1.060

75
25
40
50
1.060

75
25
50
50
1.480

75
25
60
50
1.600

75
25
60
50
1.800

375
125
250
250
7.000

Capaciteit: projectleider
Totaal per jaarsnede

200
1.260

200
1.260

200
1.680

200
1.800

200
2.000

1.000
8.000

500

Toelichting begroting
1. Geprioriteerde soorten
Voor de aanpak van geprioriteerde soorten (zie tabel 3.1) reserveert de provincie Utrecht
jaarlijks een bedrag € 1.300k. Het betreft de inzet voor de bestrijding van de wijdverspreide
in de provincie meest voorkomende te beheersen soorten onder de artikelen 19a soorten
(indien mogelijk, anders wordt ingezet op beheer om verdere verspreiding tegen te gaan) en
het beheer van art. 19b soorten, en de Utrechtse lijst soorten, daar waar het de
biodiversiteitsbelangen van de provincie raakt.
2. Niet-geprioriteerde soorten
Naast de geprioriteerde soorten zijn er andere invasieve exoten van de Unielijst die (kunnen)
voorkomen in de provincie (zie bijlage 3 Unielijsten). Op aangegeven van de stakeholders
vormen deze soorten nu nog geen groot probleem of zijn nog niet wijdverspreid. Echter de
verplichting tot bestrijding dan wel beheer geldt voor alle soorten op de Unielijst. Vanuit die
context reserveert de provincie €100k per jaar. Voor de looptijd van dit programma is dit een
totale reservering van €500k.
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3. Niet gevestigde soorten
De omvang en aard van deze nieuwe haarden en vestigingen is op voorhand niet bekend.
Op basis van de ervaringen uit de afgelopen programmaperiode is voor deze wettelijke
verplichting tot uitroeiing van nieuw gevestigde soorten € 75k per jaar geraamd. Dit komt
neer op een totaalbedrag van €375k voor de periode van dit programma.
4. Kennisagenda
Voor de verdere ontwikkeling van kennis en het beschikbaar stellen van deze kennis heeft
de provincie jaarlijks een bedrag begroot van €25k. Wat neerkomt op een bedrag van €125k
voor de periode van dit uitvoeringsprogramma. Hier valt onder meer het verbeteren van de
kwaliteit van de (verspreidings)data en de beheerskosten, met als doel om te komen tot
exactere eenheidsnormen voor kostenbegrotingen. Ook kan worden bijgedragen aan
onderzoeksinitiatieven die tot bijvoorbeeld efficiëntere beheersing kunnen leiden.
5. Monitoring
Om de coordinatierol optimaal te kunnen invullen is het verzamelen en benutten van data
essentieel. Daarom zal de uitvoering van het uitvoeringsprogramma worden gevolgd op
punten als voorkomen van soorten, inzet van maatregelen en effecten daarvan op de
beheersing van invasieve exoten. Daarbij wordt gelijktijdig invulling gegeven aan onze
wettelijke verrplichtingen om onze inspanningen en voortgang te rapporteren aan het Rijk en
zij weer aan Brussel.
6. Communicatie en overige algemene zaken
Voor de communicatie en overige algemene zaken heeft de provincie jaarlijks een bedrag
begroot van €50k. In totaal is er in dit programma een bedrag van €250k gereserveerd.
Aandacht voor invasieve exoten, herkennen daarvan, openstelling en mogelijkheden van
regelingen etc. Hierin is ook rekening gehouden met communicatie door de Regionale
Uitvoeringsdienst Utrecht over de handhaving van de nieuwe artikelen in (interim)
Omgevingsverordening met betrekking tot het toezicht op het tegengaan van de verdere
verspreiding van de Aziatische duizendknopen.
Inzet ambtelijke capaciteit
Naast bovengenoemde bedragen zal de provincie voor het aanjagen en begeleiden van het
gezamenlijke Uitvoeringsrogramma Invasieve Exoten 2022 – 2026 een projectleider
beschikbaar stellen.

6.3 Beschikbare subsidie-instrumenten
De provincie continueert de bestaande subsidieregelingen, die gericht zijn op
biodiversiteit(sbehoud en versterking), samenwerking en de inzet van vrijwilligers.
Voor de subsidiemogelijkheden wil de provincie jaarlijks een bedrag van €500.000,vrijmaken. Dit bedrag zit verdisconteert in eerder genoemde bedragen (paragraaf 6.1 en
6.2). Jaarlijks wordt bepaald welke subsidiemogelijkheden er beschikbaar zijn en hoe deze
ingezet en aangevraagd kunnen worden. Dit wordt zal jaarlijks uitgewerkt in een
subsidieverordening.
Behoud- en versterking van de biodiversiteit
Deze regeling biedt de mogelijkheid voor het aanvragen van subsidies voor bestrijdings-,
beheers-, herstel- en onderzoeksprojecten van de in dit programma geprioriteerde
soortenvolgende invasieve exoten. De subsidieregeling is nauw verbonden aan het
provinciale biodiversiteitsbeleid. In aanvulling op het voorgaande kan subsidie daarom alleen
worden verstrekt indien activiteiten plaatsvinden in gebieden waarbinnen de provincie
biodiversiteitsdoelstellingen nastreeft en de activiteiten bijdragen aan het wegnemen van
bedreigingen van die biodiversiteit. Denk daarbij aan
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN);
KRW-oppervlaktewaterlichamen;
Natura 2000-gebieden;
Leefgebieden van Utrechtse aandachtsoorten;
Weidevogelkerngebieden;
Ganzenrustgebieden;
Groene contour;
Waterparels;
Kleine landschapselementen;
Waardevolle houtopstanden buiten de bebouwde kom.

Bevorderen samenwerking tussen grondeigenaren
Invasieve exoten houden zich niet aan perceelgrenzen. Veelal verspreidt de soort zich over
het grondgebied van verschillende eigenaren. Een van de redenen dat de bestrijding niet
altijd succesvol is, is omdat het de verschillende eigenaren niet lukt om tot een gezamenlijke
aanpak te komen. Met deze regeling verwacht de provincie grondeigenaren te helpen en te
stimuleren de gewenste samenwerking in gang te zetten. Deze samenwerking kan op elk
gewenst niveau plaatsvinden (gemeente, stroomgebied, cluster van
grondeigenaren/beheerders etc.). De regeling zal een bijdrage leveren aan het dekken van
extra (proces)inspanningen om te komen tot samenwerking.
Subsidie voor ondersteunen vrijwilligers
Er zijn al enkele voorbeelden waarbij de bestrijding van invasieve exoten wordt opgepakt
door burgers. De provincie wil dit verder bevorderen. Gemeenten kunnen in dat verband een
beroep doen op de subsidieregeling en vrijwilligersgroepen kunnen zelf een
uitvoeringsproject aandragen in het kader van deze subsidieregeling.
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Bijlage 1: Stakeholderlijst
ORGANISATIE
WIE

ACTUELE
EXO(O)T(EN)

PLATFORM
INV.
EXOTEN
080221
(aanwezig bij
...)

BELANG

Provincie Utrecht
•

Beleid

Saskia Guldemond Madeleine Gerretsen Jan Berkhof

Coordinatie, regelgeving

•

Beheerders

Wim Wijsman

Beheerder provinciale infra/eigendom

•

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Sander van Rijswijk

Handhaving en toezicht

•

Amersfoort

Christel Tijhuis Fenneke van der Vegte

•

Baarn

Alice Latumahina

•

BEL (Blaricum-Eemnes-Laren)

Henk Kiks

•

Bunnik

Judith van Putten

•

Houten

•

IJsselstein/Montfoort

•

Leusden

Henry Blitterswijk Peter van Wieringen
Rudi Vermeulen - Erik
Maas
Hans Peter Reinders

•

Nieuwegein

Herman Westland

•

Rhenen

Elsbeth van der
Schelde

Gemeenten
Japanse Duizendknoop

Beheer en Beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit,
wettelijke verplichting bestrijding
exoten
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
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ORGANISATIE
WIE

ACTUELE
EXO(O)T(EN)

Gerard Wallet - José
Koster
Cees van der Weerd

Japanse Duizendknoop

Japanse Duizend-knoop,
Reuzenberenklauw

•

Soest

•

Stichtse Vecht

•

Utrecht

Marc Boon - Christa
Hielkema - Roswitha
van Zon

•

Utrechtse Heuvelrug

Eric Pol

•

Vijfheerenlanden

•

Woudenberg

Thierry van Breemen Tim Burggraaf
Timothy Dernison

•

Zeist

Marco Jansen Annelies de Gooijer

Japanse Duizendknoop

PLATFORM
INV.
EXOTEN
080221
(aanwezig bij
...)

BELANG

Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit
Beheer en beeld Openbare Ruimte en
Infra, gezondheid, biodiversiteit

Regionale samenwerkingen
•

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Marc de Vries (werkt
hier niet meer, is nu
gemeente Huizen)

Ophalen/verwerken afval - p.m.
belang bij exotenbestrijding

•

Recreatie Midden Nederland

Jelle Postma
(beheerder/opzichter)
& Onno Stofberg
(teamleider beheer en
onderhoud)

Beheer recreatieterreinen, paden

Natuurterreinbeherende organisaties
•

Natuurmonumenten

Tim van den Broek
(beheer) & Henk Siebel
(landelijk coordinerend
beleid)

Reuzenberenklauw,
Watercrassula,

Beheer natuur (NNN-N2000),
biodiversiteit, nat en droog
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ORGANISATIE

•

Staatsbosbeheer

•

Utrechts Landschap

PLATFORM
INV.
EXOTEN
080221
(aanwezig bij
...)

WIE

ACTUELE
EXO(O)T(EN)

BELANG

Meta Rijks (landelijk
coordinerend beleid)
p.m.

Exotische Fauna en flora

Beheer natuur (NNN-N2000),
biodiversiteit, nat en droog
Beheer natuur (NNN-N2000),
biodiversiteit, nat en droog

Menno van der Hoeven
- Bart Nyssen
Maarten van de
Wetering

Amerikaanse Vogelkers
(beslisboom)

Beheer natuur (NNN-N2000),
biodiversiteit, nat en droog
Beheer natuur (NNN-N2000),
biodiversiteit, nat en droog

Terrein-/landschapsbeheer particulieren
•

Bosgroep Midden Nederland (& Zuid-Nederland)

•

Utrechts Particulier Grondbezit

Educatie - bewustwording - samenwerking
•

Landschapscoordinatie stuurgroep Kromme
Rijnlandschap

Walter Jaaltink

•

IVN

p.m.

•

Landschap Erfgoed Utrecht

Hein Pasman

•

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
(VBNE)

Kees Konings

Ondersteuning particuliere
grondeigenaren natuur- en
landschapsbeheer, voorlichting en
beleid
Natuureducatie
Versterken landschap en biodiversiteit
en bewustwording /educatie
Professioneel beheer van bos en
natuur (efficiency, kwaliteit), eenduidig
bij eigenaaroverschrijdende
vraagstukken zoals bestrijden
invasieve exoten

Waterschappen
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ORGANISATIE
WIE

ACTUELE
EXO(O)T(EN)

Focus op plaagsoorten,
incl. natte exoten (Rode
Amerikaanse Rivierkreeft,
Cabomba, Waternavel) en
(in mindere mate) droge
exoten (Aziatische
Duizendknoop,
Reuzenbalsemien en berenklauw)
Focus op plaagsoorten,
incl. exoten op/in water &
Aziatische Duizendknoop
Focus op plaagsoorten,
incl. exoten (accent op
Rode Amerikaanse
Rivierkreeft en grote
waternavel)

•

AGV/Waternet

Marieke Voeten

•

HDSR

Maarten Hoetmer

•

Rivierenland

Ronald Gylstra
(ecologie &
waterkwaliteit) & Ton
Ruigrok (beleid)

•

Vallei en Veluwe

Simone Schubert
(vervanger Dorien
Roubos) i.s.m. Wiljo
van Eerden

•

Defensie (militaire terreinen)

p.m.

•

ProRail (spoorwegen)

Jeff Diks

•

Rijkswaterstaat

Coen van Tuijl - Andre
van den Berg - Ilse
Jonker

PLATFORM
INV.
EXOTEN
080221
(aanwezig bij
...)

BELANG

Waterveiligheid (waterafvoer,
keringen en dijken), waterkwaliteit
(KRW)

Waterveiligheid (waterafvoer,
keringen en dijken), waterkwaliteit
(KRW)
Waterveiligheid (waterafvoer,
keringen en dijken), waterkwaliteit
(KRW)
Waterveiligheid (waterafvoer,
keringen en dijken), waterkwaliteit
(KRW)

Rijk
Beheer oefenterreinen
Aziatische
duizendknopen,
Reuzenbereklauw,
Reuzenbalsemien,
Amerikaanse vogelkers

Beheer en veiligheid spoornetwerk
(taluds/voorzieningen)

Beheer en veiligheid rijkswegen/wateren
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ORGANISATIE
WIE

ACTUELE
EXO(O)T(EN)

PLATFORM
INV.
EXOTEN
080221
(aanwezig bij
...)

BELANG

Overig
•

FBE
Utrecht

Milan van der Velden

Uitvoerder exotenbeleid (i.o.v.
anderen)
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Bijlage 2: N2000, NNN & Groene Contour
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Bijlage 3: Unielijst
Bron: nvwa.nl
Terrestrische planten
03-08-2016 02-08-2017 15-08-2019
Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus)
X
Ballonrank (Cardiospermum grandiflorum)
X
Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata)
X
Fraai lampenpoetsersgras (Pennisetum setaceum)
X
Gewone gunnera (Gunnera tinctoria)
X
Gestekelde duizendknoop (Persicaria perfoliata) X
Hemelboom (Ailanthus altissima)
X
Hoog pampagras (Cortaderia jubata)
X
Japanse klimvaren (Lygodium japonicum)
X
Japans steltgras (Microstegium vimineum)
X
Kudzu (Pueraria montana var. lobata)
X
Mesquite (Prosopis juliflora)
X
Oosterse hop (Humulus scandens)
X
Perzische berenklauw (Heracleum persicum)
X
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)
X
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
X
Roze rimpelgras (Ehrharta calycina)
X
Schijnambrosia (Parthenium hysterophorus)
X
Sosnowsky's berenklauw (Heracleum sosnowskyi) X
Struikaster (Baccharis halimifolia)
X
Talgboom (Triadica sebifera)
X
Wilgacacia (Acacia saligna)
X
Zijdeplant (Asclepias syriaca)
X
Water- en oeverplanten
Op de Unielijst sinds
03-08-2016 02-08-2017 15-08-2019
Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides)
X
Grote vlotvaren (Salvinia molesta)
X
Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)
X
Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)
X
Moeraslantaarn (Lysichiton americanus)
X
Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)
X
Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)
X
Smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides)
X
Smalle waterpest (Elodea nuttallii)
X
Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)
X
Waterhyacint (Eichhornia crassipes)
X
Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)
X
Waterwaaier (Cabomba caroliniana)
X

Op de Unielijst sinds

Zoogdieren

50/95

03-08-2016 02-08-2017 15-08-2019
Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger) X
Beverrat (Myocastor coypus)
X
Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis)
X
Indische mangoeste (Herpestes javanicus) X
Muntjak (Muntiacus reevesi)
X
Muskusrat (Ondatra zibethicus)
X
Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus) X
Rode neusbeer (Nasua nasua)
X
Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus) X
Wasbeer (Procyon lotor)
X
Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides)
X

Op de Unielijst sinds

Vogels
Op de Unielijst sinds
03-08-2016 02-08-2017 15-08-2019
Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) X
Huiskraai (Corvus splendens)
X
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
X
Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) X
Treurmaina (Acridotheres tristis)
X
Reptielen/amfibieën
Op de Unielijst sinds
Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus, synoniem
Rana catesbeiana)
Lettersierschildpad (Trachemys scripta) met 3 ondersoorten:
1. Geelbuikschildpad (Trachemys scripta scripta)
2. Geelwangschildpad (Trachemys scripta troostii)
3. Roodwangschildpad (Trachemys scripta elegans)

03-082016
X

02-082017

15-082019

X

Invertebraten
Op de Unielijst sinds
Aziatische hoornaar (Vespa velutina)
Nieuw-Zeelandse landplatworm (Arthurdendyus
triangulatus)

03-082016

15-082019

X
X

Zoetwater invertebraten
Op de Unielijst sinds
Californische rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus)
Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis)
Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectus
virilis)
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectus limosus)
Marmerkreeft (Procambarus fallax f. virginalis)
Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii)

02-082017

03-082016

02-082017

15-082019

X
X
X
X
X
X
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Vissen
03-08-2016 02-08-2017 15-08-2019
Amoergrondel (Percottus glenii)
X
Blauwband (Pseudorasbora parva)
X
Gestreepte koraalmeerval (Plotosus lineatus)
X
Zonnebaars (Lepomis gibbosus)
X

Op de Unielijst sinds
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Bijlage 4: Factsheets
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55/95

56/95

57/95

58/95

59/95

60/95

61/95

62/95

63/95

64/95

65/95

66/95

67/95

68/95

69/95

70/95

71/95

72/95

73/95

74/95

75/95

76/95

77/95

78/95

79/95

80/95

81/95

82/95

83/95

84/95

85/95

86/95

87/95

88/95
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Bijlage 5: Eenheidsprijzen
Normkosten
Alleen van maatregelen die aangeduid worden als best practice zijn de normkosten bepaald.
Keuze welke maatregelen best practice zijn:
1. Kosten voor herstelmaatregelen na bestrijding vallen buiten de scope.
2. Geen gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen.
3. De effectiviteit moet bekend zijn, de maatregel moet al eens zijn toegepast.
4. De effectiviteit moet als goed zijn te kwalificeren.
5. Totale vernietiging van leefgebied is geen optie, bedoeling is dat exoot verdwijnt en
dat leefgebied herstelt. Tijdelijke vernietiging is wel een optie.
6. De bestrijding is direct op het voorkomen van individuen gericht. Indirecte bestrijding
door bijvoorbeeld fosfaatlozing te verminderen behoort niet tot de op te nemen
bestrijdingsmethoden. Uitzetten van predatoren of parasieten kan wel een best
practice zijn.
Uitgangspunten:
1. In de normkosten zijn alleen bestrijdingskosten opgenomen. Kosten voor onderzoek
naar aanwezigheid van soorten behoort niet bij de normkosten. Opsporen van exoten
bij aanvang werkzaamheden behoort wel tot de normkosten.
2. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een reguliere vakkundige aannemer.
3. Bestrijding is curatief, de invasieve soort is al aanwezig.
4. Zolang de nazorg te relateren is aan een bestrijdingsactie zijn de kosten opgenomen.
5. De normbedragen hebben prijspeil 2021, inclusief 50% opslag voor algemene kosten
winst en risico, voorbereiding, toezicht en administratie.
6. De berekende kosten zijn voor de gehele periode.
In de kosten is uitgegaan van standaardsituaties. Er is geen rekening gehouden met lokale
bijzonderheden zoals bereikbaarheid, aanwezige natuurwaarden, draagkracht bodem,
aanwezige beplanting, aanwezige verontreinig et cetera. Al deze aspecten werken
kostenverhogend.
Maatregel

Nazorg
nodig

Eenheid

Prijs

Afdekken 3 a 4 jaar 2 mm dik folie

Nee

m2

€ 19,00

Ontgraven machinaal zeven en terugstorten

Ja

m2

€ 46,00

Bodemreset met Herbie korrels

Nee

m2

€ 38,00

Nazorg: Handmatig verwijderen, uitsteken, 6 jaar 4 keer per jaar

n.v.t.

m2

€ 10,00

Nee

nest

Afdekken met geotextiel over water

nee

m2

€ 16,00

Machinaal (niet maaien) grijper of korfbak zonder snijfunctie.

ja

m2

€ 2,70

Nazorg: Handmatig verwijderen, sloothaak, 4 jaar

n.v.t.

m2

€ 7,00

Ontgraven, zeven en terugstorten

ja

m2

€ 50,00

Nazorg: Handmatig verwijderen, uitsteken, 5 jaar 4 keer per jaar

n.v.t.

m2

€ 15,00

Aziatische duizendknoop

Aziatische hoornaar
Opsporen nest met vallen na melding, vernietiging nesten

€ 3.000,00

Grote waternavel

Kleine waterteunisbloem

Moeraslantaarn

90/95

Handmatig verwijderen, uitsteken, bij dichtheid < 15 stuks per are

ja

m2

€ 3,20

Nazorg: Handmatig verwijderen, uitsteken, 9 jaar 4 keer per jaar

n.v.t.

m2

€ 26,00

Afschot

nee

gebeurtenis

PM

nestbehandeling insprayen eieren, kalken nep eieren, schudden
eieren
Ongelijkbladig vederkruid

nee

nest

PM

Afdekken met geotextiel over water

ja

m2

€ 16,00

Baggeren voorjaar (1 maal)

ja

m2

€ 8,00

Nazorg: Handmatig verwijderen, sloothaak, 4 jaar

n.v.t.

m2

€ 7,00

Verwijderen met wortel en al (harkboot/hydroventuri)en 2 keer
nalopen met sloothaak
Reuzenbalsemien

ja

m2

€ 1,80

Maaien en maaisel afvoeren, 5 jaar 2 keer per jaar

nee

m2

€ 21,00

Nazorg: Uittrekken bij lage dichtheid < 15 stuks per are, 5 jaar 4
keer per jaar
Drukbegrazing ca 2 are 5 jaar

n.v.t.

m2

€ 15,00

ja

m2

€ 11,00

Maaien 7 jaar voor bloei

nee

m2

€ 15,00

Drukbegrazing ca 2 are 7 jaar

ja

m2

€ 12,00

Handmatig verwijderen, uitsteken, bij dichtheid < 30 stuks per are

ja

m2

€ 3,40

Nazorg: Uittrekken bij dichtheid < 15 stuks per are, 7 jaar 4 keer
per jaar
Rosse stekelstaart

n.v.t.

m2

€ 20,00

Afschot

nee

gebeurtenis

Afdekken met geotextiel over water

ja

m2

€ 16,00

Verwijderen met wortel en al (harkboot/hydroventuri)en 2 keer
nalopen met sloothaak
Baggeren en volledig ruimen van zowel sediment als alle planten

ja

m2

€ 1,80

Ja

m2

€ 8,00

Afdekken met laag zand

Ja

m2

€ 11,00

Afdekken met geotextiel over land

Ja

m2

€ 7,00

Afgraven grootschalig/afplaggen bovenste laag biomassa

Ja

m2

€ 12,00

Afgraven kleinschalig

Ja

m2

€ 20,00

Nazorg: Handmatig verwijderen, uitsteken, 5 jaar 4 keer per jaar

n.v.t.

m2

€ 15,00

Afdekken met geotextiel over water

Ja

m2

€ 16,00

Nazorg: Handmatig verwijderen, sloothaak, 3 jaar

n.v.t.

m2

€ 5,00

Verwijderen met wortel en al (harkboot/hydroventuri)en 2 keer
nalopen met sloothaak

Ja

m2

€ 1,80

Nijlgans

Reuzenberenklauw

PM

Verspreidbladig waterpest

Watercrassula

Waterwaaier

Kosten bestrijding in natuurgebieden
Om de kosten te bepalen van de bestrijding van exoten in de provincie Utrecht is een
schatting gemaakt van de aanwezigheid van exoten. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de
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verzamelde gegevens in het Natuurloket. Dit loket verzamelt waarnemingen uit verschillende
bronnen. De waarnemingen zijn niet systematisch en niet gebiedsdekkend. Ze geven op zijn
hoogst weer welke soorten vaak worden gezien tijdens een veldbezoek en welke zelden.
Alleen de arealen van den NNN en N2000 gebieden zijn beschouwd. Waarnemingen buiten
deze gebieden zijn niet meegenomen, alhoewel deze waarnemingen de NNN en N2000
gebieden wel beïnvloeden.
Om toch iets te kunnen zeggen over de te bestrijden aantallen zijn het aantal waarnemingen
geteld en is een gemiddelde hoeveelheid per waarneming geschat. Aan de hand hiervan zijn
totalen geschat. De soort die het meest is waargenomen is de waterwaaier. Volgens de
gebruikte berekening zou deze soort 1% van het totale wateroppervlak in de NNN en N2000
gebieden beslaan.
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de geschatte hoeveelheden te bestrijden en beheersen
exoten.
soort

aantal

Azi a ti s che hoorna a r

20 nes t

Moera s l a nta a rn

400 m2

Ros s e s tekel s ta a rt
Kl ei ne teuni s bl oem

eenheid

5 st

opmerking
20 nes ten per ja a r
8 wa a rnemi ngen a 100 m2
1 exempl a a r per ja a r

??

geen wa a rnemi ngen bekend

vers prei dbl a di ge wa terpes t ??

geen wa a rnemi ngen bekend

Wa terwa a i er
Ongel i jkbl a di g vederkrui d

420000 m2

140 wa a rnemi ngen a 3.000 m2

2000 m2

2 wa a rnemi ngen a 1000 m2

Grote wa terna vel

10000 m2

100 wa a rnemi ngen a 100 m2

Reuzenba l s emi en

20000 m2

1000 wa a rnemi ngen a 20 m2

Reuzenberekl a uw

3600 m2

180 wa a rnemi ngen a 20 m2

Ni jl ga ns

500 broedpa a r 500 broedpa ren wa a rnemi ngen

Wa tercra s s ul a

17000 m2

170 wa a rnemi ngen a 100 m2

Azi a ti s che dui zendknoop

14000 m2

70 wa a rnemi ngen a 200 m2

Tabel 2.1 overzicht hoeveelheden te bestrijden exoten in NNN en N2000 gebieden
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Aan de hand van de hoeveelheden is een raming gemaakt van de gemiddelde kosten per jaar
voor bestrijding zijn de eenheidsprijzen. Hierbij is steeds de duurste bestrijdingsmethode
toegepast. Omdat de hoeveelheden onzeker zijn en de lokale situatie kan afwijken van de
standaard situatie waarover de eenheidsprijzen zijn berekend is een onzekerheidsmarge van
100% toegepast. Maar zelfs deze onzekerheidsmarge is nog onzeker.
art

soort

eenheid

kosten 1e jaar nazorg

17

Azi a ti s che hoorna a r

nes t

€

19a

Moera s l a nta a rn

m2

€

19a

Ros s e s tekel s ta a rt

st

19a
19a

65.980 €

13.196

19b

Wa terwa a i er

m2

€

1,80 €

5,00

5 € 2.856.000 €

571.200

19b

Ongel i jkbl a di g vederkrui d

m2

€

1,80 €

7,00

5 €

17.600 €

3.520

19b

Grote wa terna vel

m2

€

16,00 €

-

5 €

160.000 €

32.000

19b

Reuzenba l s emi en

19b

Reuzenberekl a uw

m2

€

15,00 €

-

5 €

54.000 €

10.800

19b

Ni jl ga ns

broedpa a r

pm €

-

5

3.000,00 €

-

3,20 € 11,75
pm €

-

jaren nazorg

totaal

per jaar

5 €

60.000 €

12.000

5 €

5.980 €

1.196

5

pm

pm

Kl ei ne teuni s bl oem

pm

pm

vers prei dbl a di ge wa terpes t

pm

pm

subtotaal

€

subtotaal
a dd

Wa tercra s s ul a

a dd

Azi a ti s che dui zendknoop

pm
€ 3.087.600 €

pm
617.520

m2

€

20,00 € 15,00

5 €

595.000 €

119.000

m2

€

46,00 € 10,00

5 €

784.000 €

156.800

subtotaal

€ 1.379.000 €

275.800

tota a l wa a rgenomen

€ 4.532.580 €

906.516

Onzekerhei d 100%

€ 1.379.000 €

220.640

tota a l a fgerond

€ 6.000.000 € 1.200.000

Tabel 2.2. geschatte kosten voor bestrijding.

Gezien de liggende gegevens en de hoogte van de bedragen is het aan te bevelen een
gebiedsdekkende inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid van exoten in de NNN en
N2000 gebieden. Hierbij zouden dan tevens te bewerken arealen en bereikbaar in kaart kunnen
worden gebracht.
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Bijlage 6: Voorzet werkplan 2022
Een werkprogramma bestaat uit taken die binnen een bepaalde periode voltooid moeten
worden. Met het Platform Invasieve Exoten maakt de Provincie Utrecht jaarlijks een
werkprogramma voor het daaropvolgende jaar. Hieronder volgt een voorstel voor het
Werkprogramma 2022.
WERKPROGRAMMA 2022
Wat
1. Basis op orde – iedereen hetzelfde beeld
Factsheets/storymaps van de Utrechtse invasieve exoten zijn
beschikbaar en voor iedereen toegankelijk op een website of
webpagina.
Bespreken (gedane en/of benodigde) actualisaties van de
factsheets en de website in Platform Invasieve Exoten in 4e
kwartaal.
(op basis van data NDFF en evt.nieuwe ontwikkelingen/best
practises
2. Aanpak invasieve exoten
Beschikbaar stellen van een projectleider voor het op gang
brengen, begeleiding en ondersteuning van
samenwerkingsprojecten
Opstellen draaiboek voor de bestrijding van de artikel 17soorten
Voorbereiding gerichte bestrijdingsopdrachten (rosse
stekelstaart) aan professionele faunabeheerders
Maken van afspraken/voorbereiden van de eerste van vier
gebiedsgerichte ’impuls’-aanpakken voor aquatische (art.
19b/Utrechtse Lijst-)soorten
Voorbereiden en uitvoeren eerste samenwerkingsproject voor
terrestrische (art. 19b/Utrechtse Lijst-)soorten.
Verkenning mogelijkheden werken met resultaatsverplichting
en/of professionele teams voor beheersing Nijlgans
3. Werken aan bewustwording en preventie
Formeren werkgroep communicatie en educatie
Opstellen communicatieplan met educatie (2022 – 2026)
Genereren (laagdrempelige) content over invasieve exoten en
de mogelijkheden voor aanpak. Met informatie:
 Voor communicatieve doeleinden.
 Met leidraden/kaders voor beheerders
Inrichten (provinciale) website of webpagina (tevens loket)
voor bovengenoemde informatie
4. Vergroten urgentie voor aanpak invasieve exoten
Vormgeven en bespreken PvA voor het vormgeven en/of
implementeren aanpak invasieve exoten in beherende
organisaties.
5. Bevorderen (onderlinge) samenwerking
Nieuwe opzet Utrechts Platform+ (plus) Invasieve Exoten
uitwerken en bespreken in Platform Invasieve exoten
Werkplan Platform Invasieve Exoten voor 2023 (4e kwartaal)
6. Monitoring en evaluatie
Organiseren toegankelijkheid/werkwijze invoer NDFF als
nieuwe standaard
Invoeren verspreidingsgegevens van invasieve exoten in de
NDFF door alle stakeholders

Trekker /
initiatiefnemer

Direct betrokken
partijen

Provincie Utrecht
Provincie Utrecht

Organisaties Platform
Invasieve Exoten

Provincie Utrecht
Provincie Utrecht

LNV-IPO-NVWA

Provincie Utrecht

FBE

Provincie Utrecht

Betrokken
waterschap

ProRail (?)

Gemeente Utrecht/
Houten/Nieuwegein,
Provincie Utrecht
FBE

Provincie Utrecht
Organisaties
Platform Invasieve
Exoten
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht

Werkgroep
communicatie en
educatie)
Begeleidingscommiss
ie uit Platform
Invasieve Exoten
(nader invullen)

Provincie Utrecht
Provincie Utrecht

Organisaties Platform
Invasieve Exoten

Provincie Utrecht

Organisaties Platform
Invasieve Exoten
Organisaties Platform
Invasieve Exoten

Provincie Utrecht
Provincie Utrecht
Platform Invasieve
Exoten

Platform Invasieve
Exoten
Provincie Utrecht
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WERKPROGRAMMA 2022
Wat
Opstellen uniforme ‘Leidraad Monitoring’ invasieve exoten in
afstemming met BIJ12 en werkgroep uit Platform Invasieve
Exoten

Trekker /
initiatiefnemer
Provincie

Direct betrokken
partijen
Platform Invasieve
Exoten
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