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1. Organisatie en missie
Aanleiding
De snelheid waarmee exoten (uitheemse planten- en diersoorten) het land binnen komen neemt
steeds meer toe. De meeste exoten hebben relatief weinig effect op onze leefomgeving en sommige
soorten hebben ook positieve effecten. Circa tien percent van de eenmaal gevestigde exoten heeft
echter verstrekkende negatieve gevolgen voor biodiversiteit, ecosystemen, volksgezondheid,
veiligheid of economie. Vooral deze laatste groep van invasieve exoten krijgt steeds meer aandacht
in beleid en beheer. Om ongewenste effecten te voorkomen of beperken worden steeds vaker
preventie- en bestrijdingsmaatregelen genomen.
Verschillende knelpunten staan echter een snelle en adequate aanpak van invasieve exoten in de
weg. Zo is de kennis van de effecten en verspreidingscapaciteiten van exoten vaak beperkt en
anekdotisch van aard, waardoor risico’s moeilijk accuraat zijn in te schatten. Bestrijding van exoten
vereist vaak ingrijpende maatregelen, die soms ook nadelige gevolgen kunnen hebben voor mens en
natuur. Regelmatig stuiten deze ingrepen op maatschappelijke weerstand. Een belangrijk knelpunt is
dat veel invasieve exoten al wijd verspreid zijn en vrijwel niet meer uit te roeien zijn. Dat aantal
neemt op dit moment alleen maar toe doordat nieuwe soorten binnen blijven komen door
klimaatverandering en de toenemende globalisering van handel, transport en toerisme. Om deze
knelpunten van het exotenbeleid en -beheer op te lossen zijn innovatieve en kosteneffectieve
beheersmaatregelen nodig.
Missie
Het doel van het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E) is om kennis te ontwikkelen voor
innovatieve beheerstrategieën van invasieve exoten. Daarbij is aandacht voor zowel soort- en
ecosysteemgerichte beheermaatregelen in water- en natuurgebieden om ongewenste effecten van
invasieve exoten te voorkomen, evenals voor de maatschappelijke aspecten daarvan. Hiervoor wordt
een wetenschappelijk valide kennisbasis ontwikkeld voor preventie van introductie en verspreiding,
(vroegtijdige) signalering, effectvoorspelling, risicoanalyse en -percepties en duurzaam beheer van
potentieel invasieve exoten. De opgedane kennis en ervaring worden verspreid via onderwijs,
publicaties, symposia en websites.
Kwaliteiten
Het kenniscentrum heeft een lange onderzoekstraditie opgebouwd op het gebied van invasieve
exoten. Deze omvat vele soorten, soortgroepen en typen ecosystemen. Daartoe bezit het centrum
hoogwaardige faciliteiten voor het verrichten van geavanceerde laboratorium analyses van fysischchemische parameters tot DNA, experimenteel onderzoek, veldstudies, modellering en voorspelling
van inrichting- en beheerscenario’s. De partners van het centrum hebben langjarige expertise van
vroegtijdige probleemsignalering tot specialistische en interdisciplinaire kennis voor beheer van
soorten en ecosystemen. Deze komt voort uit soort- en ecosysteemgerichte studies evenals
fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Tevens is er binnen het kenniscentrum expertise gericht
op de sociale en maatschappelijke aspecten van exoten en beheer. Het NEC-E is actief in een groot
(inter)nationaal netwerk van waarnemers, onderzoekers, beleidsmakers, en water- en
natuurbeheerders. Daardoor kunnen zij snel nieuwe exoten en bijkomende problemen signaleren en
kan nieuwe kennis en ervaring efficiënt en snel in de praktijk worden gebracht.
Samenwerkingsverband
- Radboud Universiteit, Instituut voor Water en Wetland Research (afdelingen Milieukunde,
Dierecologie en -Fysiologie, Aquatische Ecologie & Milieubiologie en Plantenecologie) en het
Institute for Science, Innovation and Society.
- Natuurplaza (FLORON, Natuurbalans-Limes Divergens BV, RAVON, Stichting Bargerveen,
Sovon en Zoogdiervereniging).
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Organisatie
De activiteiten van het NEC-E worden aangestuurd door een algemeen bestuur (AB) waarin
vertegenwoordigers van alle partners zitting hebben. Het AB vergadert circa zes keer per jaar. Voor
de voorbereiding van de vergaderingen en de externe vertegenwoordiging heeft het AB een dagelijks
bestuur gekozen. Daarnaast zijn voor de acquisitie en formulering van projecten en de uitvoering van
activiteiten zes themagroepen ingesteld:
1. Vroegtijdige signalering, verspreiding en monitoring;
2. Modelleren dispersie en populatieontwikkeling ;
3. Invasiviteit en invasibiliteit;
4. Risicoanalyse exoten;
5. Perceptie en communicatie;
6. Innovatieve beheerstrategieën.
Voor de samenstelling van het dagelijks en algemeen bestuur en de themagroepen wordt verwezen
naar bijlage 1. De activiteiten van de themagroepen zijn uitvoerig beschreven in hoofdstuk 2.
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2. Activiteiten van themagroepen
2.1

Vroegtijdige signalering, verspreiding en monitoring

Het werkveld van de themagroep is afgelopen jaar verbreed naar vroegtijdige signalering, historische
verspreiding, vectoren, monitoring en innovatieve detectiemethoden. De partners binnen deze
themagroep hebben in wisselende samenstellingen en ook in samenwerking met externe partijen
een breed scala aan projecten en activiteiten uitgevoerd.
 Veel aandacht is besteed aan het betrekken en informeren van zowel het grote publiek als meer
ingevoerde waarnemers en terreinbeheerders. Dit gebeurt vooral via het ‘Signaleringsproject
Exoten’ en de daaraan gekoppelde nieuwsbrief Kijk op Exoten, waarin veel NEC-E partners
bijdragen publiceerden. Binnen het ‘Signaleringsproject Exoten’ wordt ook (laagdrempelig)
informatiemateriaal ontwikkeld, zoals herkenningskaarten van moeilijk te herkennen exoten.
Afgelopen jaar is bijvoorbeeld informatiemateriaal ontwikkeld over de exotische wasbeerhond,
waterschildpadden en Cotoneaster-soorten.
 Diverse partners hebben bijgedragen aan het project “Expertpanelbeoordeling van (potentiële)
risico’s en managementopties van invasieve exoten in Nederland”: inhoudelijke input voor het
Nederlandse standpunt over de plaatsing van soorten op EU-verordening 1143/2014” en aan het
project Horizonscanning and environmental risk analyses of non-native biomass crops in the
Netherlands (Matthews et al., 2015).
 Diverse partners hebben soortbesprekingen aangeleverd voor het Nederlands Soortenregister.
Het betrof in het bijzonder de soorten die waarschijnlijk als prioritair beschouwd gaan worden
binnen het EU-exotenbeleid.
 Na de ontdekking van de exotische salamanderschimmel Batrachochytrium salamandrivorans
(Bsal) is ook in 2015 veel aandacht naar deze exotische pathogeen uitgegaan. Dit resulteerde
onder andere in een uitnodiging om te participeren in de workshop “Developing a North
American surveillance monitoring plan and identifying responses for the potential invasion of
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal)” in Fort Collins (Colorado, USA). In eigen land
organiseerde RAVON een workshop met internationale wetenschappers (Italië, België,
Nederland) en soortexperts over hoe verder te gaan met de specifieke problematiek rondom de
vuursalamander in Nederland.
 Environmental DNA wordt steeds relevanter, ook met betrekking tot exoten. Hoogtepunt is de
publicatie in Molecular Ecology (Valentini et al., 2015) van een breed toepasbare studie over
‘next-generation’ monitoring van aquatische biodiversiteit met e-DNA metabarcoding. Deze
publicatie kwam tot stand door samenwerking van een grote groep internationale instituten en
organisaties, waaronder RAVON. Ook zijn weer veel presentaties over deze methode en de
resultaten gegeven in binnen- en buitenland.
 In de winter van 2014/15 werd weer een landelijke simultaantelling van Halsbandparkieten
uitgevoerd, gecoördineerd door Sovon. Er werden 9.565 Halsbandparkieten geteld, verdeeld
over 22 slaapplaatsen (Klaassen, 2015; Van Kleunen & Klaassen, 2015). Verder lijkt de Grote
Alexanderparkiet vaste voet aan de grond te hebben gekregen. In Amsterdam werden op een
slaapplaats maximaal 145 vogels geteld. De soort broedt er op diverse locaties (In 2014 werden
11 broedterritoria gemeld van deze soort; dit betreft wel een minimumaantal). Door middel van
artikelen in Kijk op Exoten en Sovon Nieuws hebben we meer bekendheid gegeven aan deze
soort.
 Early Warning, inventarisatie, beleidsbeïnvloeding en bestrijding van onder meer
Ambrosiasoorten (mede op grond van de Ambrosia-app), aquatische planten (met name vanuit
Convenant Waterplanten; app iWaterplant), exotische vissen in de grote rivieren en regionale
wateren, blauwband, Aziatische modderkruiper, Amerikaanse brulkikker, Italiaanse
kamsalamander en muntjak.
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De Zoogdiervereniging volgde alle waarnemingen van zoogdierexoten via waarneming.nl en
telmee.nl op de voet. Van november 2015 t/m april 2016 loopt in opdracht van de NVWA een
verspreidingsonderzoek muntjak, waarin alle historische waarnemingen opnieuw worden
beoordeeld en aangevuld en nader onderzoek plaatsvindt naar het actuele voorkomen in
Nederland. Inheemse eekhoorns worden in het signaleringsproject actief gevolgd en zo nodig zijn
verdachte meldingen en locaties aangegeven bij de NVWA. Eind 2015 is weer monitoring Pallas'
eekhoorn ingezet na de succesvolle vangactie. Dit om na te gaan of er mogelijk nog exemplaren
aanwezig zijn, maar hier zij nog geen aanwijzingen voor.
FLORON signaleert jaarlijks de nieuw in Nederland verwilderende exotische planten. Dit zijn
planten die niet alleen gevonden zijn in de Nederlandse natuur, maar zich daar ook handhaven
en vermeerderen. Dat oordeel kan soms pas enige jaren na de eerste ontdekking van de plant in
Nederland worden gegeven.
De verzamelde kennis binnen het Signaleringsproject Exoten en andere projecten rond Early
Warning en dataverzameling, hebben geleid tot een uitnodiging van de NVWA om zitting te
nemen in de Focusgroep “Surveillance & notificeren” van de ”Stuurgroep EU Exotenverordening
van EZ”. Deze Focusgroep denkt na over hoe Unielijstsoorten en nieuwe exoten in een vroegtijdig
stadium kunnen worden gesignaleerd via het verbeteren van bestaande systemen, het toepassen
van nieuwe detectiemethoden waaronder eDNA en een betere samenwerking. De Provincie
Noord-Brabant vroeg input binnen de werkgroep die zich over de aanpak van de
exotenproblematiek gaat buigen.

2.2

Modelleren dispersie en populatieontwikkeling

De RU-IWWR groepen Dierecologie en Plantenecologie en Natuurplaza-partners werken aan het
modelleren van dispersie en populatiedynamiek van in Nederland voorkomende (invasieve) soorten.
Afgelopen jaar is onder andere een theoretisch populatiemodel voor alsemambrosia opgesteld. Ook
zijn eerste demografisch velddata aan alsemambrosia (verzameld op circa 40 plekken door heel
Europa) geanalyseerd binnen het Europese COST-Smarter programma. Tijdens een NEC-E
bijeenkomst is een presentatie gegeven over hoe ‘zwaartekracht’-modellen gebruikt kunnen worden
bij de analyse en voorspelling van de verspreiding van invasieve soorten (Jongejans et al., 2015). In
samenwerking met Sovon en RU is een Veni-voorstel ingediend bij NWO, waarin wordt voorgesteld
om het ruimtelijk gedrag en de populatiedynamiek van halsbandparkieten te analyseren.

2.3

Invasiviteit en invasibiliteit

De themagroep Invasiviteit en invasibiliteit houdt zich bezig met de vraag door welke factoren het
invasieve karakter van uitheemse soorten enerzijds en de gevoeligheid van ecosystemen voor
invasies anderzijds worden bepaald. Beantwoording van deze vragen biedt nieuwe mogelijkheden
voor bestrijding, controle en preventie van invasies. Daardoor heeft het werkveld van deze
themagroep overlap met de themagroep Innovatieve beheersmaatregelen.
De themagroep besprak mogelijkheden om de invasiviteit van uitheemse soorten te sturen met
beheersingrepen. In 2015 is hiervoor een casus opgestart voor de watercrassula. Aan deze soort
wordt onderzoek gedaan naar abiotische en biotische randvoorwaarden voor plaagvorming in
vennen en andere voedselarme habitattypen (zie ook 2.6). Een andere casus is bestrijding van
zonnebaars in een Brabants natuurgebied middels het uitzetten van snoeken (evaluatie van
ontwikkeling zonnebaarspopulatie in het tweede jaar na uitzetten). Andere casussen van sturen op
invasibiliteit van watersystemen voor uitheemse vissen zijn ontwikkeld in het project "Verkenning
onderzoek bestrijding aquatische gewervelde exoten" in opdracht van de NVWA (Van Kleef et al.,
2015).
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Daarnaast is de werkgroep plannen aan het ontwikkelen voor andere soorten die zich lenen voor
beheersing middels ingrepen op ecosysteemniveau. Ambitie voor 2016 is om de lopende
onderzoeken op te werken en uit te breiden naar een promotietraject op het gebied van
systeemgericht exotenbeheer onder de vlag van het NEC-E.

2.4

Risicoanalyse exoten

Risicoanalyse van exoten speelt een belangrijke rol bij de onderbouwing van beleid en
beheersmaatregelen van zowel Nederland als de Europese Unie. De themagroep is gericht op 1) de
wetenschappelijke theorievorming en ontwikkeling van methoden voor risicobeoordeling, 2) het
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de risico’s van exoten onder heersende
milieuomstandigheden en klimaatverandering, en 3) de uitvoering van risicobeoordeling (van
horizonscanning tot uitgebreide formele risicoanalyses).
Gifsumak
In 2015 zijn onder andere een kennisdocument en risicoanalyse van de uitheemse gifsumak
(Toxicodendron radicans) in Nederland afgerond (Matthews et al., 2015; Ode et al., 2015). De
gifsumak is een uitheemse plantensoort die in het begin van de 20e eeuw is aangeplant op de
Vangdijk, ten noordoosten van Hemelum in Friesland, om de dijk te beschermen tegen golfafslag. Op
deze locatie is de gifsumak nog steeds hoog abundant en heeft de afgelopen eeuw incidenteel
ernstige huidklachten (contact dermatitis, allergieën) veroorzaakt bij bramenplukkers en recreanten
na contact met deze planten. Deze huidklachten worden veroorzaakt door het allergeen urushiol, dat
aanwezig is in het plantensap. De ecologische risico’s van de gifsumak zijn gering. Vanwege de
gezondheidsrisico’s is echter aanbevolen om de populatie te elimineren of beheren. De beschikbare
methoden hiervoor zijn in beeld gebracht.

Waarschuwingsbord voor de uitheemse gifsumak (Toxicodendron radicans) op de Vangdijk bij
Hemelum in Friesland (Foto: Rob Leuven).
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Milieurisico’s en criteria voor toepassing quaggamossel
De quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) is een invasieve exoot die zowel in Nederland als
in het buitenland steeds meer in de belangstelling staat als biologisch filter van (blauw)algen,
pathogenen en zwevend stof dat verontreinigd kan zijn met gifstoffen of medicijnresten. Het gebruik
van de quaggamossel als biologisch filter kent voor- en tegenstanders. De soort geeft zowel
negatieve als positieve ecologische en sociaaleconomische effecten. Voor het uitzetten van de
quaggamossel is een ontheffing nodig in het kader van de Flora- en faunawet omdat uitzetten van
dieren in de vrije natuur en doden van beschermde soorten of verstoren van hun voortplantings-,
vaste rust- of verblijfplaatsen verboden is. Criteria voor het beoordelen van ontheffingsverzoeken
voor het uitzetten van deze soort als biologisch bestrijder of filter ontbreken. Het NEC-E heeft
daarom samen met breed consortium van externe partners in opdracht van de Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit een risicobeoordeling uitgevoerd en een voorstel voor uitzetcriteria ontwikkeld
voor de uitheemse quaggamossel in Nederland (De Hoop et al., 2015).
Risico’s uitheemse biomassagewassen
De Nederlandse regering stimuleert de ontwikkeling van een bio-economie. Een bio-economie maakt
gebruik van gewassen voor de productie van materialen, chemische stoffen, brandstof en energie in
de vorm van elektriciteit en warmte. Biologische grondstoffen vervangen hierbij fossiele
brandstoffen en via de petrochemische industrie verkregen stoffen. Deze verandering in het beleid
wordt gedreven door de mogelijke verbetering in duurzaamheid, het economische potentieel van
nieuwe producten, de gewenste vermindering van het gebruik van energie en ruwe grondstoffen en
de verbetering van de landbouweconomie. Om de besluitvorming over maatregelen ter voorkoming
van ongewenste ecologische, socio-economische en gezondheidseffecten te ondersteunen, heeft de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gevraagd om een horizonscanning van recent ingevoerde
of potentieel bruikbare uitheemse biomassagewassen in Nederland. Dit project “Horizonscanning
and environmental risk analyses of non-native biomass crops in the Netherlands” is uitgevoerd door
een consortium van NEC-E partners en de WUR (Matthews et al., 2015).

Teelt van exotische biomassagewas in Slijk-Ewijk (Foto: Rob Leuven).
Beoordeling invasieve exoten van EU belang
Diverse partners hebben bijgedragen aan de tweede fase van het project “Expertpanelbeoordeling
van (potentiële) risico’s en managementopties van invasieve exoten in Nederland”: inhoudelijke
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input voor het Nederlandse standpunt over de plaatsing van soorten op EU-verordening 1143/2014”
(Verbrugge et al., 2015). Vanuit de themagroep worden tevens via het Scientific Forum Invasive Alien
Species van de Europese Commissie inhoudelijke bijdragen geleverd aan de wetenschappelijke
kwaliteitsbeoordeling van dossiers over invasieve exoten die in aanmerking komen voor plaatsing op
de lijst van de EU exotenverordening.
Eind 2015 zijn vanuit de themagroep enkele nieuwe extern gefinancierde projecten verworven en
opgestart. In opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (BuRO) worden onder
andere risicobeoordelingen uitgevoerd van vier uitheemse soorten, namelijk Canadese bever (Castor
canadensis), Zwartbaars (Micropterus dolomieu), Boomwurger (Celastrus orbiculatus) en Slijkgras
(Spartina pectinata). Tevens wordt een protocol voor snelle beoordeling van nieuw waargenomen
exoten ontwikkeld.

2.5

Perceptie en communicatie

In deze themagroep staan publieke percepties van verschillende betrokken groepen in de omgang
met exoten, en de communicatie met deze groepen centraal. Dit omvat zowel onderzoek naar
(publieke) percepties van natuur, exoten en beheermaatregelen, als evaluaties van de effectiviteit
van risico-communicatie, publieksvoorlichting en kennisdisseminatie. De focus ligt op het belang om
percepties en communicatie integraal mee te nemen in beheermaatregelen van exoten. De
doelgroepen hiervoor zijn divers en omvatten vrijwilligers, breder publiek en beheerders. Daarnaast
zijn de overheid, onderwijsinstanties, natuureducatiecentra belangrijke partners.
In 2015 is in samenwerking met Adviesbureau Beleef en Weet een inventarisatieonderzoek naar
educatiemateriaal over exoten op mbo en hbo groenscholen gedaan in opdracht van de NVWA. Dit
project is afgerond met het rapport “Exoten in groen onderwijs: een inventarisatie en analyse van
lesmateriaal over (invasieve) exoten gericht op mbo en hbo groenopleidingen” (Verbrugge &
Rutenfrans, 2015). Een belangrijke aanbeveling uit het rapport was om een studiedag voor docenten
te organiseren en dit is in een aanvullend project gerealiseerd. De studiedag ‘Exoten in groen
onderwijs’ vond plaats op 27 november 2015 bij de NVWA in Wageningen en is bezocht door
achttien deelnemers vanuit onderwijsinstellingen (mbo en hbo), educatiecentra en de praktijk
(waterschap).

Impressie van de MBO-workshop tijdens de Studiedag Exoten in groenonderwijs
bij de NVWA in Wageningen (Foto: Marjon van der Steen).
9

Tevens is aandacht besteedt aan het verbeteren van de zichtbaarheid van het NEC-E middels Twitter
en de website. Door de themagroep wordt nu ook via Twitter informatie over exoten en het NEC-E
verspreid. Deze berichten zijn ook te zien op de website van het NEC-E (www.exotencentrum.nl).
Het komend jaar start de themagroep met het verkennen van de mogelijkheden voor een
studentenonderzoek naar eliminatie- en beheerprojecten waarin (het gebrek aan) maatschappelijk
draagvlak, risicopercepties en communicatie een bepalende rol hebben gespeeld of kunnen gaan
spelen. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de bestrijding van Italiaanse
kamsalamanders (in samenwerking met de themagroep Innovatieve beheerstrategieën) en
muskusratten (in samenwerking met de Unie van Waterschappen).

2.6

Innovatieve beheerstrategieën

Speerpunten van de themagroep Innovatieve beheerstrategieën waren de bestrijding van invasieve
aquatische gewervelden (zoals de Italiaanse kamsalamander en de zonnebaars) en de watercrassula.
Effectief beheer invasieve aquatische gewervelden
De themagroep Innovatieve beheerstrategieën heeft de studie ‘Effectief beheer van invasieve
aquatische gewervelden’ afgerond. Deze studie is uitgevoerd voor de NVWA en biedt natuur- en
waterbeheerders een praktische handleiding. Een belangrijk conclusie is dat er een grote behoefte is
om zowel van klassieke als van innovatieve beheerstrategieën meer inzicht te krijgen in de
effectiviteit waarmee ze kunnen worden ingezet om invasieve soorten in het veld te elimineren dan
wel te beheersen. Aan de hand van enkele pilots zou meer expertise opgebouwd dienen te worden
over kosten, vereiste investering in mensuren, efficiëntie en maatschappelijke acceptatie. Daarom is
afgelopen jaar een vervolgproject uitgevoerd dat was gericht op het opzetten van onderzoek en
zoeken naar (co)financiering ter evaluatie van bestrijdingsmethoden voor aquatische gewervelden. In
het kader van dit project is een voorstel opgesteld voor de uitvoering van een aantal experimenten in
het veld om bovenbeschreven kennislacunes op te lossen. Bij de uitvoering van dit project zijn de
Stichting Bargerveen, Natuurbalans-Limes Divergens BV, stichting RAVON en de Radboud Universiteit
betrokken. Tevens is een inventarisatie uitgevoerd van verbetervoorstellen voor juridische
instrumenten op nationaal niveau ten behoeve van een effectieve aanpak van invasieve exoten (De
Hoop et al., 2015).
Bestrijding Italiaanse kamsalamander
Binnen de themagroep innovatieve beheerstrategieën zijn Natuurbalans-Limes Divergens en RAVON
gestart met een pilot ‘bestrijding Italiaanse kamsalamander (Triturus carnifex)’. De pilot wordt
uitgevoerd in de periode 2015-2017 in opdracht van de NVWA. Doel van deze pilot is het verkrijgen
van inzicht in het succes van twee bestrijdingsmethodieken voor het verwijderen van populaties van
de Italiaanse kamsalamander. Hiertoe zijn drie wateren voorzien van een amifibiescherm met
inloopfuiken en werden zoveel mogelijk naar het water trekkende T. carnifex gevangen met
amfibiefuiken in de voortplantingswateren en kunstmatige schuilplaatsen in de landhabitat. De
effectiviteit van beide methode is vergeleken. Met de amfibiefuiken is gedurende 11 dagen
gevangen, met de kunstmatige schuilplaatsen gedurende 3 maanden. De effectiviteit van de
amfibiefuiken blijkt zeer groot, in 11 dagen werden in totaal 932 exemplaren van T. carnifex
gevangen, 97% van de totaalvangst. Fuiken blijken dus véél effectiever dan kunstmatige
schuilplaatsen. Ter vergelijking werd twee maal in 2015 een schepnetbemonstering uitgevoerd. In
het water waarin meer dan 500 T. carnifex met fuiken zijn gevangen, werden met de schepnetbemonsteringen geen volwassen exemplaren en slechts zeven larven gevangen. Ook hier blijken de
fuiken dus veel effectiever. De genomen eDNA-monsters toonden wel allemaal de aanwezigheid van
de soort aan.
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Een representatief aantal salamanders is onderzocht op amfibieziektes. Circa 10% bleek drager van
de amfibieschimmel Bd. Vanaf het begin van de pilot was beoogd alle gevangen T. carnifex op te
vangen in Kasteelpark Born. Vanwege de risico’s op het verspreiden van amfibieënziekten en de
problemen die het met zich meebrengt om zeer grote aantallen Italiaanse kamsalamanders te
huisvesten (o.a. gevaar op ontsnapping), is door de NVWA een verzoek ingediend bij het Ministerie
om de dieren te mogen doden. Het verzoek is gehonoreerd. Een beperkt aantal (ontsmette) dieren is
voor educatieve doeleinden ondergebracht in het Kasteelpark. Op grond van de goede resultaten is
besloten om de Pilot voort te zetten in 2016 en 2017. De hoge vangstaantallen duiden er echter op
dat het risico op verdere verspreiding van T. carnifex zeer groot is. Op grond daarvan hebben
Natuurbalans en RAVON aangedrongen op een uitbreiding van het aantal vangstlocaties. Met name
de vindplaatsen van T. carnifex richting het IJsseldal vormen een groot risico omdat ze dicht bij een
groot kerngebied van de Inheemse kamsalamander liggen. De eerste voortgangsrapportage is
afgerond in januari 2016 (Van Kessel et al., 2016. Pilot bestrijding Italiaanse kamsalamander in drie
wateren in het Kroondomein het Loo in de periode 2015-2017, Voortgangsrapportage 2015).
Ontwikkeling beheerexpertise zonnebaars door simulatie
Vanuit Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit en Universiteit Leiden zijn in 2015 inhoudelijke en
didactische bijdragen geleverd aan de verdere ontwikkeling van het Engelstalig computerspel Ecosim.
Middels ‘serious gaming’ met Ecosim kunnen studenten en natuurbeheerders expertise ontwikkelen
op het terrein van vroegtijdige signalering, monitoring en beheer van de invasieve exoten. Dit
simulatiespel is ontwikkeld door Crossbill Guides Foundation in opdracht van de NVWA. De
zonnebaars module van Ecosim is inmiddels afgerond en online beschikbaar en wordt gebruikt in
onderwijsprogramma’s van de Radboud Universiteit (Bachelor cursus Mens en Milieu) en Leiden
Universiteit (Leereenheid Invasion ecology in master cursus Conservation Biology).
Aanpak watercrassula
Afgelopen jaar is een project gestart dat is gericht op innovatieve methoden om de beschikbaarheid
van plantenvoedingsstoffen te manipuleren en concurrentiekracht van inheemse soorten te
benutten om watercrassula (Crassula helmsii) te bestrijden. Dit project wordt uitgevoerd door een
consortium van Stichting Bargerveen, B-Ware, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Experimenteel onderzoek in het kassencomplex van de Radboud Universiteit naar de invloed van
milieufactoren op de concurrentie tussen watercrassula en inheemse oeverplanten
(Foto: Rob Leuven).
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In opdracht van het Waterschap Rivierenland worden door de Stichting Bargerveen, Radboud
Universiteit en FLORON innovatieve beheerscenario’s ontwikkeld voor de bestrijding van de
watercrassula in een stedelijk watersysteem in Wychen. Ter onderbouwing van deze scenario’s
wordt de kosteneffectiviteit van beschikbare bestrijdingsmethoden geëvalueerd en een analyse van
de verspreidingsrisico’s van de watercrassula uitgevoerd.
Eliminatie en beheer van EU-lijst soorten
Eind 2015 is in opdracht van de NVWA een nieuw project gestart waarin wetenschappelijke kennis
over eliminatie, beheer en preventie van verspreiding van invasieve exoten van EU belang
(soortenlijst EU-verordening) wordt geanalyseerd. Dit project wordt uitgevoerd door de Radboud
Universiteit en de Stichting Bargerveen. De resultaten moeten inzicht verschaffen in de effectiviteit
van maatregelen en leveren een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van nationale
beheersplannen voor de invasieve exoten van EU belang.
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3. Producten en mijlpalen
Tabel 4.1 geeft een kwantitatief overzicht van de NEC-E producten die zijn gerealiseerd in de periode
2012-2015. Voor de lijsten van publicaties in 2015 wordt verwezen naar Bijlage 2. Bijlage 3 geeft een
overzicht van de aandacht van radio, TV en dagbladen voor de onderzoeksresultaten en adviezen van
het NEC-E. Een overzicht van lezingen en presentaties staat in Bijlage 4. Door talrijke publicaties,
lezingen en mediaberichten in de periode 2012-2015 is invulling gegeven aan de kennisdisseminatie
bij beheerders, beleidsmakers, onderzoekers en het brede publiek. Belangrijke mijlpalen van het
NEC-E in 2015 zijn:







Bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van verspreiding, vestiging en
milieurisico’s van soorten die in aanmerking komen voor plaatsing op de Lijst van invasieve
exoten van EU belang (horizon scanning, soortenselectie invasieve exoten en
risicobeoordelingen).
Kennisontwikkeling en toepassing van e-DNA technieken voor signalering en monitoring van
invasieve exoten.
Uitvoeren van veldexperimenten voor de kennisontwikkeling over innovatief beheer van
invasieve exoten.
Onderbouwing en ontwikkeling van beslissingsondersteunende instrumenten voor
besluitvorming over nuttige toepassing van exoten (zoals de quaggamossel);
Kennisdisseminatie via diverse media (Kijk op exoten, nieuwsberichten) en bevordering
expertise over invasieve exoten via onderwijs (zoals Ecosim in BSc- en MSc-opleidingen
Radboud Universiteit en Universiteit Leiden; project Invasieve exoten in groenonderwijs van
MBO en HBO).

Tabel 4.1. Kengetallen over de productiviteit van het NEC-E.
Producten

2012

2013

2014

2015

Proefschriften

0

0

1

1*

‘Peer reviewed’ artikelen in
wetenschappelijke tijdschriften

9

12

11

8

Vakpublicaties

13

8

22

38

Rapporten

25

12

20

20

Lezingen

8

11

26

20

Media-aandacht

8

11

34

18

*: Op basis van NEC-E data en onderzoek.
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Bijlage 1. Samenstelling bestuur en voorzitters themagroepen
Dagelijks Bestuur
Voorzitter:
Covoorzitter/Penningmeester:
Secretaris:

Rob Leuven (Radboud Universiteit-IWWR)
Ella de Hullu (Stichting Bargerveen)
Laura Verbrugge (Radboud Universiteit-ISIS)

Algemeen Bestuur
Leden
 Baudewijn Odé
 Ben Crombaghs
 Raymond Creemers
 Frank Spikmans
 Jeroen van Delft
 Riyan van den Born
 Laura Verbrugge
 Rob Leuven
 Leon Lamers
 Eelke Jongejans
 Rob Lenders
 André van Kleunen
 Chris van Turnhout
 Hein van Kleef
 Ella de Hullu
 Hans Hollander

Organisatie:
FLORON
Natuurbalans-Limes Divergens BV
RAVON
RAVON
RAVON
RU-ISIS
RU-ISIS
RU-IWWR
RU-IWWR
RU-IWWR
RU-IWWR
Sovon
Sovon
Stichting Bargerveen
Stichting Bargerveen
Zoogdiervereniging

Voorzitters themagroepen
1. Vroegtijdige signalering, verspreiding
en monitoring
2. Modelleren dispersie en populatieontwikkeling
3. Invasiviteit en invasibiliteit
4. Risicoanalyse exoten
5. Perceptie en communicatie

Jeroen van Delft (RAVON)
Eelke Jongejans (RU-IWWR)
Hein van Kleef (Stichting Bargerveen)
Rob Leuven (RU-IWWR)
Laura Verbrugge en Riyan van den
Born (RU-ISIS)
Ben Crombaghs (Natuurbalans)

6. Innovatieve beheerstrategieën

14

Bijlage 2. Publicaties 2015
Proefschriften
Del Signore, A., 2015. Developing and analysing species sensitivity distributions in ecological risk
assessment. PhD-thesis, Radboud University Nijmegen. 221 pp.
Algemeen
Jongejans E., O. Skarpaas, M.J. Ferrari, E.S. Long, J.T Dauer, C.M. Schwarz, E.S.J. Ruschert, R. Jabbour,
D.A. Mortensen, S.A. Isard, D.A. Lieb, Z. Sezen, A.G. Hulting & K. Shea, 2015. A unifying
gravity framework for dispersal. Theoretical Ecology 8: 207-223.
Van der Velde G., 2015. Water space invaders 2: hoe exotische soorten onze wateren binnendringen.
De tiende van Itersonlezing. Papyrus 2015-1: 14-16.
Van der Velde, G., 2015. Water space invaders 3: hoe exotische soorten onze wateren
binnendringen. De tiende van Itersonlezing. Papyrus 2015-2: 14-16.
Amfibieën en reptielen
Meilink, W.R.M., J.W. Arntzen, J.J.C.W. van Delft & B. Wielstra, 2015. Genetic pollution of a
threatened native crested newt species through hybridization with an invasive congener in
the Netherlands. Biological Conservation 184: 145-153. doi: 10.1016/j.biocon.2015.01.022
Spitzen - van der Sluijs, A.M., 2015. It’s not easy being green. Kijk op Exoten 14: 7.
Spitzen - van der Sluijs, A.M., 2015. Nieuwe webpagina Ranavirus. Kijk op Exoten 12: 15.
Spitzen - van der Sluijs, A.M., 2015. Ranavirus, een serieuze bedreiging. Kijk op Exoten 11: 9.
Spitzen - van der Sluijs, A.M., 2015. Salamandersterfte? Meld het ons! Batrachochytrium
salamandrivorans: we blijven alert. Kijk op Exoten 11: 4.
Spitzen - van der Sluijs, A.M. & J.J.C.W. van Delft, 2015. Ziektekundig onderzoek Italiaanse
kamsalamanders. Rapport 2015.112. Stichting RAVON, Nijmegen.
Spikmans, F. & J. Ouborg, 2015. Genetisch onderzoek muurhagedissen in Nederland t.b.v.
risicoanalyse geïntroduceerde exotische muurhagedissen en genetische vitaliteit autochtone
populatie Maastricht. Stichting RAVON, Nijmegen.
Spitzen - van der Sluijs, A.M., S. Bogaerts, T. Woeltjes, F. Pasmans & A. Martel, 2015. Rapport
Pathway analyse chytrid 2.0. Stichting RAVON, Nijmegen.
Spitzen - van der Sluijs, A.M., W. Bosman & F. Spikmans, 2015. Update chytridiomycose. RAVON
17(4): 72-73.
Spitzen - van der Sluijs, A.M., A. Martel, F. Pasmans, R.T. Zollinger, W.W. Bosman, 2015.
Batrachochytrium salamandrivorans. Onderzoeksresultaten van de levensvatbaarheid van de
schimmel in substraat en de gevoeligheid van Habitatrichtlijnsoorten voor de schimmel.
RAVON rapport nr. 2014-011, Stichting RAVON, Nijmegen.
Van Buggenum, H.J.M., B. Ballengée, M. Kik, A.M. Spitzen - van der Sluijs, 2015. Een voor amfibieën
dodelijk ranavirus ook in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 104(3): 54-58.
Van Delft, J. J.C.W., 2015. Informatie exotische vissen, amfibieën en reptielen beter ontsloten. Kijk op
Exoten 11: 9.
Van Delft, J. J.C.W, 2015. Informatie over de Nederlandse situatie m.b.t. uitheemse schildpadden
voor een update van de exotendatabase NOBANIS (op verzoek van de Deense herpetoloog
Henrik Bringsøe).
Van Delft, J.J.C.W. & R.C.M. Creemers, 2015. Early Warning System en effectmonitoring Amerikaanse
brulkikker in Baarlo en Noord-Brabant, 2015. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering, Team
Invasieve Exoten.
Wielstra, B., P. Arntzen, J. J.C.W van Delft & W. Meilink, 2015. Genetische vervuiling op de Veluwe.
Hybridisatie tussen een inheemse en een exotische Kamsalamandersoort. RAVON 17: 36-39.
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Beleid, regelgeving en beheer
De Hoop L., H. Hollander, E. de Hullu, N. van Kessel, H.H. van Kleef, T.E.P.A. Lam, B. Odé, M.
Schiphouwer, F. Spikmans & R.S.E.W. Leuven, 2015. Een effectieve aanpak van invasieve
exoten in Nederland: Inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op
nationaal niveau. Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E), Radboud Universiteit
Nijmegen (Instituut voor Water en Wetland Research en Vaksectie Bestuursrecht), Stichting
Bargerveen, Bureau van de Zoogdiervereniging, Natuurbalans – Limes Divergens, FLORON en
RAVON. Verslagen Milieukunde 499. Radboud Universiteit, Nijmegen. 64 pp.
Van Kleef, H., N. van Kessel, B. Niemeijer & G. Hoogerwerf, 2015. Methoden voor bestrijding van
ongewenste uitheemse aquatische gewervelden. Stichting Bargerveen en Natuurbalans –
Limes Divergens BV, Nijmegen. 83 p.
Verbrugge, L.N.H., 2015. Aaibare exoten: een bedreiging of verrijking voor de Nederlandse natuur?
Dierplagen 18(1): 10-11.
Verbrugge, L.N.H. & A.H.M. Rutenfrans, 2015. Exoten in groen onderwijs: een inventarisatie en
analyse van lesmateriaal over (invasieve) exoten gericht op mbo en hbo groenopleidingen.
Rapport in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Adviesbureau Beleef
en Weet en Radboud Universiteit, Nijmegen.
Nederlands Soortenregister
Update en nieuwe soortteksten (zie: http://www.nederlandsesoorten.nl):
- Amoergrondel (Perccottus glenii), F. Spikmans (RAVON)
- Blauwband (Pseudorasbora parva), F. Spikmans (RAVON)
- Geelbuikschildpad (Trachemys scripta scripta), J. J.C.W. van Delft (RAVON)
- Geelwangschildpad (Trachemys scripta troostii), J. J.C.W. van Delft (RAVON)
Nieuwsbrieven
Portretten van exoten. In vrijwel iedere editie van de nieuwsbrief Schubben & Slijm van RAVON staat
de rubriek Portret van een exoot en er zijn diverse andere bijdragen over exoten in
verschenen. Alle nummers zijn te downloaden via:
http://www.ravon.nl/Publicaties/Nieuwsbrief/tabid/564/Default.aspx
Kijk op Exoten. Deze exotennieuwsbrief is in 2012 van start gegaan. De verschenen nummers zijn te
downloaden op: http://www.ravon.nl/Publicaties/Nbexoten/tabid/1089/Default.aspx
Beringen, B., F. Reijerse & B. Odé, 2015. Zuidelijke brandnetel, een mediterrane verstekeling. Kijk op
Exoten 11: 6-7.
Dijkstra, V., 2015. Schommelende wasberen. Kijk op Exoten 13: 8-9.
Dijkstra, V., 2015. Update exotische eekhoorns. Kijk op Exoten 11: 12-13.
Hollander, H., 2015. De beverrat: een exoot met pieken en dalen. Kijk op Exoten 12: 12-13.
Hollander, H., 2015. Stinkdieren: exoten met een luchtje. Kijk op Exoten 14: 4-5.
Odé, B., 2015. Nog meer uitheemse springzaden komen er aan. Kijk op Exoten 14: 6.
Spikmans, F., 2015. Amoergrondel. Kijk op Exoten 12: 8.
Spitzen - van der Sluijs, A.M., 2015. It’s not easy being green. Kijk op Exoten 14: 7.
Spitzen - van der Sluijs, A.M., 2015. Nieuwe webpagina Ranavirus. Kijk op Exoten 12: 15.
Spitzen - van der Sluijs, A.M., 2015. Ranavirus, een serieuze bedreiging. Kijk op Exoten 11: 9.
Spitzen - van der Sluijs, A.M., 2015. Salamandersterfte? Meld het ons! Batrachochytrium
salamandrivorans: we blijven alert. Kijk op Exoten 11: 4.
Van Delft, J. J.C.W., 2015. Informatie exotische vissen, amfibieën en reptielen beter ontsloten. Kijk op
Exoten 11: 9.
Van Delft, J. J.C.W., B. Odé, A. Gmelig Meijling, L. Sparrius, M. Boomsluiter, K. Veling, H. Hollander, V.
Kalkman, A. van Kleunen, P. Beelen & M. van Woerkom, 2015. Nieuwe exoten; een periodiek
overzicht. Kijk op Exoten 13: 2-5.
Van den Bremer, L. & F. Majoor, 2015. Het succes van de nijlgans. Kijk op Exoten 14: 9-10.
Van den Bremer, L. & K. Koffijberg, 2015. Exotische ganzen. Kijk op Exoten 13: 12-13.
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Van Kleunen A. & O. Klaassen, 2015. De grote alexanderparkiet in Nederland. Kijk op Exoten 11: 1011.
Van Kleunen, A., 2015. Broedverspreiding en recente aantalsontwikkelingen halsbandparkiet in
Nederland. Kijk opExoten 12: 10-11.
Van Zuidam, J. & R. Beringen, Exotische dwergmispels in Nederland; herkenbaar en invasief? Kijk op
Exoten 13: 10-11.
Ongewervelden
Collas, F.P.L., A.D. Buijse, A.J. Hendriks & R.S.E.W. Leuven, 2015. Using species sensitivity
distributions for assessing effects of river management measures on native and non-native
mollusc assemblages. Proceedings 2nd International Meeting on Biology and Conservation of
Freshwater Bivalves, Buffalo, October 6, 2015. p. 48.
Collas, F.P.L., A.Y. Karatayev, L.E. Burlakova & R.S.E.W. Leuven, 2015. Boat hull mediated overland
dispersal chance of dreissenid mussels. Proceedings 2nd International Meeting on Biology and
Conservation of Freshwater Bivalves, Buffalo, October 6, 2015. p. 59.
De Hoop, L., M.C.M. Bruijs, F.P.L. Collas, L.M. Dionisio Pires, M. Dorenbosch, A. Gittenberger, J.
Matthews, H.H. van Kleef, G. van der Velde, J.A. Vonk & R.S.E.W. Leuven, 2015.
Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis
bugensis) in Nederland. Radboud Universiteit Nijmegen (Instituut voor Water en Wetland
Research), DNV GL, Deltares, Bureau Waardenburg, GiMaRIS, Stichting Bargerveen,
Universiteit van Amsterdam (Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics). Verslagen
Milieukunde 507. Radboud Universiteit, Nijmegen. 84 pp.
Matthews, J., A.M. Schipper, A.J. Hendriks, Y. Le, A. bij de Vaate, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven,
2015. A dominance shift from the zebra mussel to the invasive quagga mussel may alter the
trophic transfer of metals. Environmental Pollution 203: 183-190.
Zhulidov A.V., A.V. Kozhara, G. van der Velde, R.S.E.W. Leuven, D.A. Zhulidov, T.Y. Gurtovaya, T.F.
Nalepa & V.J.R. Santiago-Fandino, 2015. New records from the Ponto-Azov region
demonstrate the invasion potential of Мytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) (Bivalvia:
Dreissenidae). Journal of Molluscan Studies 81: 412-416.
Planten
Beringen, R., F. Reijerse & B. Odé, 2015. Zuidelijke brandnetel, een mediterrane verstekeling. Kijk op
Exoten 11: 6-7.
Jongejans E., E.J. Silverman, O. Skarpaas & K. Shea, 2015. Post-dispersal seed removal of Carduus
nutans and C. acanthoides by insects and small mammals. Ecological Research 30: 173-180.
Keser, L.H., E.J.W. Visser, W. Dawson, Y.-B. Song, F.-H. Yu, M. Fischer, M. Dong, & M. van Kleunen,
2015. Herbaceous plant species invading natural areas tend to have stronger adaptive root
foraging than other naturalized species. Frontiers in Plant Science 6. doi:
10.3389/fpls.2015.00273
Matthews, J., R. Beringen, R.S.E.W. Leuven, G. van der Velde, J.L.C.H. van Valkenburg & B. Odé, 2015.
Knowledge document for risk analysis of the non-native poison ivy (Toxicodendron radicans)
in the Netherlands. FLORON & Radboud University Nijmegen. Reports Environmental Science
477. Radboud University, Nijmegen. 57 p.
Odé, B., 2015. Nog meer uitheemse springzaden komen er aan. Kijk op Exoten 14: 6.
Zuidam, J. van & R. Beringen, 2015. Exotische dwergmispels in Nederland; herkenbaar en invasief?
Kijk op Exoten 13: 10-11.
Risicobeoordeling
Odé, B., R. Beringen, F.P.L. Collas, K.R. Koopman, J. Matthews, G. van der Velde, J.L.C.H. van
Valkenburg & R.S.E.W. Leuven, 2015. Risicoanalyse van de uitheemse Gifsumak
(Toxicodendron radicans) in Nederland. FLORON & Radboud University Nijmegen. Reports
Environmental Science 480. Radboud University, Nijmegen. 57 p.
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Verbrugge, L.N.H., L. de Hoop, R.S.E.W. Leuven, R. Aukema, R. Beringen, R.C.M. Creemers, G.A. van
Duinen, H. Hollander, M. Scherpenisse, F. Spikmans, C.A.M. van Turnhout, S. Wijnhoven & E.
de Hullu, 2015. Expertpanelbeoordeling van (potentiële) risico’s en managementopties van
invasieve exoten in Nederland: Inhoudelijke input voor het Nederlandse standpunt over de
plaatsing van soorten op EU-verordening 1143/2014. Verslagen Milieukunde 486.
Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E), Radboud Universiteit Nijmegen (Institute for
Water and Wetland Research and Institute for Science Innovation and Society), NIOZ,
Stichting Bargerveen, SOVON, Natuurbalans, Bureau van de Zoogdiervereniging en RAVON,
Nijmegen. 51 p. (link to pdf)
Matthews J., R. Beringen, E. Boer, H. Duistermaat, B. Odé, J.L.C.H. van Valkenburg, G. van der Velde &
R.S.E.W. Leuven, 2015. Risks and management of non-native Impatiens species in the
Netherlands. Radboud University Nijmegen, Institute for Water and Wetland Research,
Department of Environmental Science, FLORON / RAVON and Naturalis Biodiversity Center.
Reports Environmental Science 491. Radboud University Nijmegen. 178 pp.
Matthews, J., R. Beringen, M.A.J. Huijbregts, H.J. van der Mheen, B. Odé, L. Trindade, J.L.C.H. van
Valkenburg, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven, 2015. Horizon scanning and environmental
risk analyses of non-native biomass crops in the Netherlands. Radboud University Nijmegen,
FLORON, Wageningen University and Research Centre. Reports Environmental Science 506.
Radboud University, Nijmegen. 250 pp.
Roy, H.E., T. Adriaens, D.C. Aldridge, S. Bacher, J.D.D. Bishop, T.M. Blackburn, E. Branquart, J. Brodie,
C. Carboneras, E.J. Cook, G.H. Copp, H.J. Dean, J. Eilenberg, F. Essl, B. Gallardo, M. Garcia, E.
García-Berthou, P. Genovesi, P.E. Hulme, M. Kenis, F. Kerckhof, M. Kettunen, D. Minchin, W.
Nentwig, A. Nieto, J. Pergl, O. Pescott, J. Peyton, C. Preda, W. Rabitsch, A. Roques, S. Rorke,
R. Scalera, S. Schindler, K. Schönrogge, J. Sewell, W. Solarz, A. Stewart, E. Tricarico, S.
Vanderhoeven, G. van der Velde, M. Vilà, C.A. Wood, A. Zenetos, 2015. Invasive Alien Species
- Prioritising prevention efforts through horizon scanning ENV.B.2/ETU/2014/0016. European
Commission.
Signalering en determinatie
Beringen, R. & J. van Zuidam, 2015. Zoekkaart Cotoneaster – Dwergmispel. FLORON, Nijmegen.
Valentini, A., P. Taberlet, , C. Miaud, , R. Civade, , J. Herder, P.F. Thomsen, E. Bellemain, A. Besnard, E.
Coissac, F. Boyer, C. Gaboriaud, P. Jean, N. Poulet, N. Roset, G.H. Copp, P. Geniez, D. Pont, C.
Argillier, J.-M., Baudoin, T. Peroux, A. J. Crivelli, A. Olivier, M. Acqueberge, M. le Brun, P.R.
Møller, E. Willerslev & T. Dejean, 2015. Next-generation monitoring of aquatic biodiversity
using environmental DNA metabarcoding. Molecular Ecology doi:10.1111/mec.13428.
Van Delft, J.J.C.W., 2015. Eindrapportage Signaleringsproject Exoten 2014-2015. In opdracht van
Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO), Team Invasieve Exoten van
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Economische Zaken.
VOFF, Nijmegen.
Van Delft, J. J.C.W., B. Odé, A. Gmelig Meijling, L. Sparrius, M. Boomsluiter, K. Veling, H. Hollander, V.
Kalkman, A. van Kleunen, P. Beelen & M. van Woerkom, 2015. Nieuwe exoten; een periodiek
overzicht. Kijk op Exoten 13: 2-5.
Van Delft, J.J.C.W. & R.P.J.H. Struijk, 2015. Herkenningskaart Exotische zoetwaterschildpadden in
Nederland. Stichting RAVON.
Zoogdiervereniging, 2015. De herkenningskaart van de wasbeerhond. Herkenning van
wasbeerhonden en hun sporen.
Vissen
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