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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 procent 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. Zo is de EU-verordening 1143/2014 gericht op het 

voorkomen en beheersen van ongewenste gevolgen voor biodiversiteit, functioneren van 

ecosystemen en ecosysteemdiensten. Sinds 3 augustus 2016 is de verordening van toepassing op een 

eerste Unielijst met 37 invasieve soorten. Alle lidstaten moeten binnen drie jaar volgens 

verschillende sporen maatregelen opstellen en uitvoeren voor de aanpak van de Unielijstsoorten: 1) 

voorkomen van introductie, 2) vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing, en 3) voorkomen verdere 

verspreiding en beheersen ongewenste gevolgen. 

 

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 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. Het aantal invasieve 

exoten neemt op dit moment alleen maar toe door klimaatverandering en de toenemende 

globalisering van handel, transport en toerisme. Om knelpunten binnen 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 soort- als 

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. De partners hebben zowel specialistische als interdisciplinaire kennis die nodig is voor 

beheer van soorten en ecosystemen. Deze kennis komt voort uit soort- en ecosysteemgerichte 

studies evenals fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Daartoe bezit het centrum 

hoogwaardige faciliteiten voor het verrichten van geavanceerde laboratorium analyses (van fysisch-

chemische parameters tot DNA), experimenteel onderzoek, veldstudies, modellering en voorspelling 

van inrichting- en beheerscenario’s. Tevens is er binnen het kenniscentrum expertise gericht op de 
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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 Dierecologie en -

fysiologie, Aquatische Ecologie & Milieubiologie, Milieukunde en Plantenecologie) en het 

Instituut voor Science, Innovation and Society.  

- Natuurplaza: FLORON, Natuurbalans-Limes Divergens BV, RAVON, Stichting Bargerveen, Sovon 

vogelonderzoek Nederland en het Bureau van de Zoogdiervereniging. 

 

Organisatie 

De activiteiten van het NEC-E worden aangestuurd door een algemeen bestuur (AB) waarin alle 

partners zijn vertegenwoordigd (Bijlage 1). Het AB vergadert circa vijf keer per jaar. Voor de 

voorbereiding van de vergaderingen en de externe vertegenwoordiging heeft het AB een dagelijks 

bestuur gekozen.  

 

Daarnaast zijn voor de programmering en acquisitie van projecten en de uitvoering van activiteiten 

zes themagroepen ingesteld: 

1. Vroegtijdige signalering, (historische) verspreiding en monitoring; 

2. Modelleren dispersie en populatieontwikkeling; 

3. Invasiviteit en invasibiliteit; 

4. Risicoanalyse exoten; 

5. Perceptie, communicatie en educatie; 

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, (historische) verspreiding en monitoring  

De partners binnen de themagroep werken samen aan de vroegtijdige signalering, historische 

verspreiding, vectoren, monitoring en innovatieve detectiemethoden. Zij hebben in 2016 in 

wisselende samenstellingen met elkaar of afzonderlijk en soms ook in samenwerking met externe 

partijen, een breed scala aan projecten en activiteiten uitgevoerd. 

• Er is veel aandacht 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, waaraan veel 

NEC-E partners bijdragen. Binnen het Signaleringsproject wordt ook informatiemateriaal 

ontwikkeld, zoals herkenningskaarten van lastiger te herkennen exoten. Dit jaar zijn bijvoorbeeld 

herkenningskaarten voor donderpadden en grondels, Amerikaanse stierkikker en Italiaanse 

kamsalamander verschenen. Een herkenningskaart voor springzaden verschijnt begin 2017. 

• Er was inzet rond Early Warning, inventarisatie, beleidsbeïnvloeding en bestrijding, onder meer 

met betrekking tot Ambrosiasoorten (niet alleen signalering, maar ook directe stimulering van 

gemeenten en andere beheerders om actie te ondernemen), aquatische planten (Convenant 

Waterplanten en Unielijst; app iWaterplant met meer dan 1000 waarnemingen in 2016), 

blauwband, zonnebaars, Amerikaanse brulkikker, marmersalamander, Russische rattenslang, 

wasbeerhond en muntjak. Sovon heeft een landelijke telling uitgevoerd van de rosse stekelstaart. 

• FLORON is betrokken bij een initiatief om waterschappen efficiënter gebruik te laten maken van 

beschikbare waarnemingen, niet alleen om de ontwikkeling van exoten in hun wateren te 

kunnen volgen maar ook om bestrijding sneller en effectiever te kunnen maken. 

• Environmental DNA wordt steeds relevanter en de mogelijkheden die deze methode biedt 

nemen verder toe, ook met betrekking tot exotenonderzoek en Early Warning. Hoogtepunten in 

2016 waren de publicaties in Molecular Ecology (Valentini et al. 2016) van een breed toepasbare 

studie over next-generation monitoring van aquatische biodiversiteit met eDNA-metabarcoding 

in Methods in Ecology and Evolution (Goldberg et al. 2016). Deze kwamen tot stand met een 

grote groep internationale wetenschappers, waaronder onderzoekers van RAVON. Ook zijn weer 

veel presentaties over deze methode en de resultaten gegeven in binnen- en buitenland. 

• Sovon neemt deel aan de EU-COST Action “Parrotnet”: een onderzoekssamenwerkingsverband 

naar invasieve papegaaiachtigen in Europa. Hierbinnen heeft Sovon meegewerkt aan twee 

wetenschappelijke publicaties, over het voorkomen van de halsbandparkiet in Europa en een nog 

te verschijnen publicatie over het mondiale voorkomen van Amazone-papegaaien als exoot en de 

handel in deze soort. 

• De Zoogdiervereniging volgt alle waarnemingen van zoogdierexoten via waarneming.nl en 

telmee.nl op de voet. In opdracht van de NVWA is een verspreidingsonderzoek naar de muntjak 

uitgevoerd, waarin alle historische waarnemingen opnieuw zijn beoordeeld en aangevuld. Tevens 

heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar het actuele voorkomen van deze soort in 

Nederland. Inheemse eekhoorns worden in het signaleringsproject actief gevolgd en zo nodig zijn 

verdachte meldingen en locaties aangegeven bij de NVWA. 



6 
 

• 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. Hoewel de optelling nog moet worden gemaakt, lijkt 2016 een 

recordjaar te worden van nieuw gevonden vestiging van plantensoorten. 

• Na de ontdekking van de salamanderschimmel Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) is ook 

in 2016 weer veel aandacht uitgegaan naar deze exotische pathogeen en tevens naar 

Batrachochytrium dendrobatidis en Ranavirus (Figuur 1). RAVON participeerde in grote 

internationale samenwerkingsverbanden, waaruit meerdere publicaties voortkwamen. Op het 

wereldcongres Herpetologie in China is hierover gepresenteerd. 

• De Radboud Universiteit (IWWR-Milieukunde) heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit 

van Amsterdam, het Instituut voor de Nederlandse Taal, De Koninklijke Bibliotheek en het 

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een voorstel ontwikkeld en ingediend bij het 

CLARIAH-programma van de KNAW/NWO. Het voorgestelde project (SERPENS: SEaRch PEst and 

Nuisance Species) beoogt om uit historische geschreven bronnen digitaal informatie te 

selecteren die betrekking heeft op het voorkomen, de bestrijding en de perceptie van 

plaagsoorten waaronder (invasieve) exoten. Het project heeft een pilot karakter en is bedoeld 

om nieuwe programmatuur te ontwikkelen en bestaande computerprogramma’s te koppelen 

teneinde snel en gemakkelijk relevante historische informatie te ontsluiten. Begonnen wordt met 

een analyse van miljoenen pagina’s uit Nederlandse kranten uit de periode 1800-1940. 

•  

 
Figuur 1. Een door de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans aangetaste vuursalamander met duidelijke 

huidbeschadigingen. Deze Aziatische schimmel is recent meegelift met Aziatische salamanders die via de 
dierenhandel in Europa terecht gekomen zijn en heeft inmiddels een achteruitgang van 99,9% van de 

Nederlandse vuursalamanders veroorzaakt (© Foto: F. Pasmans, Universiteit Gent). 

 



7 
 

2.2 Modelleren dispersie en populatieontwikkeling 

De RU-IWWR afdelingen Dierecologie en –fysiologie, Milieukunde en Plantenecologie werken samen 

met de NEC-E partners aan het modelleren van de dispersie en populatiedynamiek van (invasieve) 

exoten. De resultaten hiervan zijn zeer relevant voor de risicobeoordeling en het beheer van exoten. 

Zo zijn de driehoeksmossel en quagga mossel in Noord Amerika en West Europa invasieve exoten die 

grote economische schade veroorzaken door aangroei in (koel)waterleidingen en op 

waterhuishoudkundige infrastructuur en vaartuigen. Beide soorten worden verspreid via 

landtransport van (plezier)vaartuigen, pontons en boeien naar geïsoleerde meren en plassen (Figuur 

2). Op basis van laboratoriumonderzoek naar de (ont)hechting van deze zoetwatermosselen aan 

harde substraten, hun droogteresistentie en modelberekeningen zijn de verspreidingskansen van 

deze invasieve exoten via transport van pleziervaartuigen over land gekwantificeerd (Collas et al., 

2016).  

 
Figuur 2. Schematische weergave van de verspreiding van de driehoeksmossel en quagga mossel naar 

geïsoleerde meren en plassen via landtransport van pleziervaartuigen (Collas et al., 2016). 

 

2.3 Invasiviteit en invasibiliteit 
 

In Brabant lopen vier projecten waarbij de invasibiliteit van vennen wordt gemanipuleerd tegen 

invasies van uitheemse zonnebaarzen. Dit gebeurt door het afvangen van zonnebaarzen, met als doel 

de populatie tijdelijk te verkleinen. Gelijktijdig worden snoeken uitgezet om te zorgen dat de 

populaties zonnebaarzen niet herstellen. De eerste resultaten zijn veel belovend met sterke 

terugloop van de aantallen zonnebaars (Figuur 3). In de meeste vennen zijn de snoeken in staat 

gebleken om populaties te ontwikkelen waardoor controle van de dichtheid zonnebaarzen 

waarschijnlijk ook voor de lange termijn is veilig gesteld. 

 
Figuur 3. Reductie van aantal gevangen zonnebaarzen na afvangen en introductie van snoeken  
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(Van Kleef et al., 2016). 

 

Met financiering van de Provincie Noord-Brabant, de NVWA en het programma OBN wordt 

onderzoek verricht naar de habitateisen van de invasieve watercrassula. Een veldstudie en twee 

laboratoriumexperimenten tonen dat:  

- Watercrassula in het water dominant wordt als er een grote hoeveelheid koolstofdioxide 

beschikbaar is. Bij lage beschikbaarheid van koolstofdioxide groeit watercrassula nauwelijks 

(Figuur 4). 

- Watercrassula op oevers invasief is als er veel nitraat beschikbaar is.  

- Diverse inheemse plantensoorten effectief de concurrentie met watercrassula aan kunnen.  

- Watercrassula zich slecht kan vestigen in een goed ontwikkelde vegetatie. 

- Ganzenmest niet alleen een vector is voor watercrassula, maar de groei ook sterk kan 

bevorderen. 

 

In het project zijn maatregelen voorzien in drie natuurgebieden. Daarnaast is in de media (LinkedIn, 

NatureToday) een oproep geplaatst voor terreinbeheerders om aan te sluiten bij de fase waarin de 

onderzoekkennis wordt opgeschaald naar beheeringrepen. Dit heeft voor circa 15 extra 

beheercasussen gezorgd. Er wordt momenteel financiering gezocht om in deze extra gebieden 

maatregelen te nemen en te monitoren. Voorts is bij de Stichting Bargerveen een promovendus 

aangesteld op het watercrassula-project, welke in samenwerking met de Radboud Universiteit 

(IWWR-FNWI) gaat werken aan de habitateisen, bestrijdbaarheid en systeemgerichte bestrijding van 

watercrassula. 

 
Figuur 4. Dominantie van watercrassula op voormalige landbouwgrond op de Oude Buisse heide. Hier wordt de 

groei van de soort in het water belemmerd door een gebrek aan koolstofdioxide. Planten die boven water 
uitsteken, kunnen koolstof uit de lucht halen en groeien goed (© Foto: Hein van Kleef). 
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Op de Bovenwindse Antillen is onderzocht welke factoren de invasiviteit van de zeegrassoort 

Halophila stipulacea en invasibiliteit van mariene ecosystemen door deze exoot bepalen (Van 

Tussenbroek et al., 2016). Deze invasieve soort wordt in het Caraïbisch gebied gefaciliteerd door 

hoge beschikbaarheid van nutriënten (eutrofiëring) en vormt onder dergelijke omstandigheden zeer 

dichte grasmatten. De soort verdringt inheemse zeegrassen maar is ook een nieuwe voedselbron 

voor zeeschildpadden. Nader onderzoek naar de negatieve en positieve effecten van deze invasieve 

soort op de biodiversiteit en het functioneren van zeegrassystemen in het Caraïbisch gebied is 

wenselijk. 

 

2.4 Risicoanalyse exoten 
 

De themagroep is gericht op de innovatie en toepassing van wetenschappelijke methodieken voor 

horizonscanning, (snelle) risicobeoordeling en uitgebreide risicoanalyse van exoten in Nederland of 

elders in Europa. De aandacht van de partners is hierbij vooral gericht op kwantificering van de 

risico’s van de introductie, vestiging, verspreiding, ecologische effecten en maatschappelijke 

gevolgen van exoten en de relevante onzekerheden daarbij. Deze benadering sluit goed aan bij de 

meertrapsbenadering voor de aanpak van invasieve exoten door de Nederlandse overheid en 

Europese Commissie (Figuur 5).  

 

Horizonscanning is een belangrijk instrument om de paraatheid in signaleringsprojecten te vergroten 

en preventieve maatregelen tegen invasieve exoten te treffen. Het afgelopen jaar is samen met alle 

partners van het NEC-E is een wetenschappelijke publicatie afgerond over de ontwikkeling van een 

nieuwe methode van horizonscanning (Matthews et al., 2016). Daarmee is in beeld gebracht welke 

(invasieve) exoten de komende jaren in Nederland kunnen worden geïntroduceerd. Tevens zijn de 

belangrijke introductieroutes en risico’s van deze soorten geanalyseerd.  

    

Bestrijding van invasieve exoten is vaak lastig en kostbaar zodra deze soorten wijd zijn verspreid. Het 

Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA werkt daarom aan het 

verbeteren van de monitoring van exoten, met speciale aandacht voor de vroegtijdige signalering en 

melding van nieuwe exoten in Nederland (Figuur 5; zie ook paragraaf 2.1).  
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Figuur 5. De rol van verschillende beoordelingsmethodieken in de meertrapsbenadering van de overheid bij de 

aanpak potentieel invasieve exoten (Leuven & Matthews, 2017). 

  

Bij een goed functionerend signaleringssysteem hoort ook dat meldingen van nieuwe exoten snel 

worden opgevolgd door risicobeoordelingen. Hiermee moet binnen een kort tijdbestek duidelijk 

worden of, en zo ja, welke vervolgacties nodig zijn na melding van een nieuwe exoot. De Radboud 

Universiteit (IWWR) heeft een protocol opgesteld voor de verkorte risicobeoordeling van nieuwe 

exoten. Het doelen van dit protocol is:  

1. De taxonomische status van de exoot vaststellen en, indien relevant, onduidelijkheden daarbij 

beschrijven, zoals soortcomplexen, ondersoorten, cultivars, hybriden en synoniemen. 

2. Indelen van de exoot in een (voorlopige) risicoklasse op basis van relevante en goed 

onderbouwde wetenschappelijke informatie. 

3. Inzicht krijgen in de mate van betrouwbaarheid van de wetenschappelijke informatie en daarmee 

ook de risicoclassificatie. 

   

De eerste versie van dit protocol voor de verkorte risicobeoordeling van nieuwe exoten is in 2016 

getest door tien risicobeoordelaars en vier soorten exoten. Op basis van de testresultaten en 

ervaringen van risicobeoordelaars wordt het protocol nu geoptimaliseerd en begin 2017 een 

definitieve versie opgeleverd.  

 

Stichting Bargerveen, FLORON, Natuurbalans-Limes Divergens, Radboud Universiteit, RAVON en 

Zoogdiervereniging hebben in opdracht van het Team Invasieve Exoten van de Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit (NVWA) ‘EU-proof’ risicobeoordelingen van vier exoten uitgevoerd, namelijk:  

1. Boomwurger (Celastrus orbiculatus; Beringen et al., 2016a);  

2. Hoog slijkgras (Spartina pectinata; Beringen et al., 2016b);  

3. Noord-Amerikaanse bever (Castor canadensis; Hollander et al., 2016);  

4. Smalbekbaars (Micropterus dolomieu; Schiphouwer et al., 2016).  

 

1. Paraatheid

4. Regionale 

aanpak 

5. EU-brede 

maatregelen

2. Vroegtijdige

signalering 

3. Snelle actie: 

lokaal

Horizonscanning

Nationale 

risicobeoordeling 

‘EU-proof’  

risicobeoordeling

Pre-screening

Protocol snelle 

risicobeoordeling
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Deze rapporten zijn opgesteld conform de criteria die de nieuwe EU-verordening 1143/2014 voor 

preventie en beheer van invasieve exoten stelt aan wetenschappelijke risicobeoordelingen voor de 

besluitvorming over het al dan niet plaatsen van soorten op de Unielijst van invasieve exoten. De vier 

risicobeoordelingen zijn opgesteld voor de gehele Europese Unie, waarbij gebruik is gemaakt van het 

nieuwe Harmonia+-protocol. Tevens zijn specifieke risicobeoordelingen voor Nederland opgesteld 

met behulp van het ISEIA-protocol. Hierdoor is vergelijking van de risicoclassificaties van de vier 

soorten met andere voor Nederland beoordeelde exoten mogelijk. Alle risicobeoordelingsrapporten 

doorlopen een ‘peer review‘ procedure en worden begin 2017 na verwerking van commentaren en 

suggesties van onafhankelijke deskundigen definitief vastgesteld.  

 

Vanuit de themagroep wordt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken inbreng 

geleverd voor het Wetenschappelijk Forum voor Invasieve Exoten van de Europese Commissie. Deze 

activiteiten omvatten onder andere (1) reviews van risicobeoordelingen voor de eerste herziening 

van de Unielijst van invasieve exoten, en (2) bijdragen aan een nieuwe EU uitvoeringsmaatregel met 

specificaties van de benodigde wetenschappelijke onderbouwing van risicobeoordeling voor soorten 

van de Unielijst. Daarnaast zijn ook bijdragen geleverd aan het programma en de organisatie van de 

19e en 20e Internationale Conferentie over Aquatische Invasieve Soorten in respectievelijk Winnipeg 

(Canada) en Florida (Verenigde Staten).  

  

2.5 Perceptie, communicatie en educatie 
 
Voor succesvolle bestrijding van invasieve exoten en het implementeren van maatregelen om nieuwe 

introducties te voorkomen is maatschappelijk draagvlak nodig. Deze themagroep onderzoekt 

publieke percepties van exoten en kijkt in hoeverre communicatie bijdraagt aan het vergroten van 

bewustwording bij burgers, overheden en het bedrijfsleven. Het belangrijkste wapenfeit van dit jaar 

was de opdracht van de NVWA voor het ontwikkelen van een basisles over exoten voor MBO 

groenopleidingen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Beleef en Weet (Adviesbureau 

duurzaamheidseducatie) en is naar verwachting begin 2017 afgerond. Onderdeel hiervan is de 

digitale Leeromgeving INVasieve EXOten (LINVEXO; Figuur 6) die is ontwikkeld door het mediabedrijf 

iTZiT in samenwerking met NEC-E, NVWA, NIOO-KNWA en PWN. In deze leeromgeving, die zowel 

voor de klas als individueel te gebruiken is, wordt middels beeldmateriaal (animaties, video’s en 

foto’s) uitleg gegeven over de verspreiding, impact, en bestrijding van acht invasieve exoten in 

Nederland.  

Op wetenschappelijk gebied is deelgenomen aan een internationale werkgroep waarin experts uit 

verschillende disciplines zich bogen over de rol van de handel in (sier)planten bij introducties van 

invasieve exoten. Deze bijeenkomst vond plaats in Průhonice (Tsjechië) en had als doel om te komen 

tot (1) een beter begrip van deze introductieroute, en (2) effectiever beleid om nieuwe introducties 

te voorkomen. De resultaten worden beschreven in twee wetenschappelijke publicaties die in 

voorbereiding zijn. In het afgelopen jaar is tevens gewerkt aan twee andere wetenschappelijke 

publicaties, waarvan een onlangs is verschenen in het interdisciplinaire tijdschrift Ethics, Policy & 

Environment (Verbrugge et al., 2016). Dit artikel beschrijft de manier waarop de sterke metaforen 

die gehanteerd worden in discussies over exoten resoneren in onderzoek, beleid en samenleving. Het 

tweede artikel evalueert vier verschillende publiekscampagnes gericht op het voorkomen van de 
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verspreiding van aquatische exoten in Illinois (Verenigde Staten) en onderzoekt de relaties tussen 

visies op mens-natuur relaties, bewustwording en (preventief) handelen.  

 
Figuur 6. Het openingsscherm van de nieuwe digitale leeromgeving LINVEXO over invasieve exoten voor MBO 

groenschoelen (© iTZiT). 

Voor het bachelor-onderwijs biowetenschappen van de Radboud Universiteit is een module Team 

Based Learning over de effecten en het beheer van invasieve exoten ontwikkeld. Hierin is ook serious 

gaming met Ecosim over de kosteneffectiviteit van de bestrijding van de zonnebaars opgenomen. 

Momenteel werken de betrokken NEC-E organisaties en externe partners aan een wetenschappelijke 

publicatie over de ontwikkeling en ervaringen met serious gaming van exotenbeheer.       

Vanuit het NEC-E zijn diverse bijdragen geleverd aan een themanummer van het tijdschrift Milieu. 

Hierin wordt onder andere ingegaan op de implicaties van de nieuwe EU verordening voor preventie 

en beheer van invasieve exoten,  de gevolgen van exoten voor ecosystemen, economie en 

volksgezondheid, horizonscanning van nieuwe exoten, risicoanalyse van nieuwe exotische 

energiegewassen en educatie over invasieve exoten. Tevens zijn bijdragen geleverd aan de 

organisatie van diverse (inter)nationale symposia en bijeenkomsten over invasieve exoten (Bijlage 4).  

Op de website van de afdeling Dierecologie en -fysiologie (IWWR) is een nieuw Engelstalig platform 

voor Conservation and Invasion Biology (CAIBIN) opgezet. Hierop worden ook lezingen en recente 

publicaties over onderzoek van NEC-E partners aangekondigd.  

 

2.6 Innovatieve beheerstrategieën  
 
Binnen de themagroep innovatieve beheerstrategieën zijn Natuurbalans-Limes Divergens en RAVON 

in opdracht van de NVWA gestart met veldonderzoek naar kosteneffectieve bestrijding van de 

Italiaanse kamsalamander (Triturus carnifex)’. Doel van deze pilot is het verkrijgen van inzicht in het 

succes van bestrijdingsmethodieken voor het verwijderen van populaties van de Italiaanse 

kamsalamander (Figuur 7), die hybridiseert en concurreert met de inheemse kamsalamander.   

http://www.ru.nl/animal/caibin/
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Figuur 7. De Italiaanse kamsalamander is in de jaren 90 van de vorige eeuw in Nederland uitgezet. De soort 
stelt minder hoge eisen aan zijn leefomgeving dan de inheemse kamsalamander en breidt zijn leefgebied in 

Nederland snel uit (© Foto: Paul van Hoof). 

 

In 11 dagen zijn in drie wateren 932 exemplaren van T. carnifex gevangen (Figuur 8). Dit was een 

onverwacht succes. Het efficiënt verwijderen van Italiaanse kamsalamanders uit de vrije natuur 

tegen acceptabele kosten blijkt dus goed mogelijk. De aanvankelijke opzet was om deze pilot drie jaar 

te laten doorlopen en daarmee volledige wegvangst te bereiken. Door een verschuiving van de focus 

van de NVWA op de invasieve exoten die op de EU-lijst staan, decentralisatie van de 

verantwoordelijkheid voor exotenbestrijding van Rijk naar Provincies (ingevolge nieuwe 

Natuurbeschermingswet) en diverse onduidelijkheden over de vereiste ontheffingen en 

vergunningen en toegestane dodingsmethoden is het vervolgonderzoek vertraagd. Na constructief 

overleg met de NVWA, Provincie Gelderland en betrokken terreinbeheerders is een nieuw 

projectplan ingediend. De betrokken NEC-E partners hopen de pilot in 2017 alsnog te kunnen 

voortzetten. 



14 
 

 
Figuur 8. Tijdens een pilot zijn in de Varkenskuil met amfibiefuiken in korte tijd meer dan 500 Italiaanse 

kamsalamanders gevangen. Het elimineren van deze soort in de vrije natuur is met behulp van  
deze techniek kansrijk (© Foto: Natuurbalans Limes Divergens BV). 

 
Afgelopen jaar is door de Stichting Bargerveen in samenwerking met B-Ware en de Radboud 

universiteit (IWWR) een project uitgevoerd gericht op innovatieve methoden om de beschikbaarheid 

van plantenvoedingsstoffen te manipuleren en concurrentiekracht van inheemse soorten te 

benutten om watercrassula (Crassula helmsii) te bestrijden (zie paragraaf 2.2; Van Kleef et al., 

2016b).  

 
Figuur 9. Dichte begroeiïng van watercrassula (Crassula helmsii) in watergangen van de Gemeente Wijchen  

(© Foto: Rob Leuven). 

 

Stichting Bargerveen, FLORON en Radboud Universiteit (IWWR) hebben in opdracht van het 

Waterschap Rivierenland een meta-analyse uitgevoerd van wetenschappelijk onderzoek naar de 

effectiviteit van bestrijdingsmethoden van de watercrassula en op basis hiervan beheerscenario’s 
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opgesteld voor de aanpak van deze invasieve exoot in watergangen in Wychen (Figuur 9; Van Kleef et 

al., 2016a).  

 

In opdracht van het Team Invasieve Exoten van de NVWA is een analyse uitgevoerd van de 

internationaal beschikbare wetenschappelijke kennis over kosteneffectieve maatregelen voor het 

elimineren en beheersen van populaties van 17 invasieve exoten van EU-belang in Nederland  (De 

Hoop et al., 2016). Dit onderzoek biedt handvatten voor het selecteren van kansrijke maatregelen bij 

het opstellen van een beheerplan voor deze exoten in Nederland. Niet voor alle invasieve exoten is  

voldoende kwantitatieve informatie beschikbaar met betrekking tot de effectiviteit van eliminatie- en 

beheersmaatregelen. Over het algemeen zijn de beschikbare maatregelen gericht op het biologisch, 

chemisch of mechanisch elimineren of verminderen van de populatieomvang. Voor enkele soorten 

zijn systeemgerichte en fysieke maatregelen gerapporteerd voor het tot een minimum beperken van 

vestiging en verspreiding vanuit bestaande populaties. Slechts enkele van alle beschreven 

maatregelen zijn kansrijk voor het elimineren en / of beheersen van de 17 invasieve exoten in 

Nederland. Weinig maatregelen resulteren in de volledige eliminatie van populaties. Dergelijke 

maatregelen zijn soms wel kansrijk voor populatiebeheersing van invasieve exoten.  
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3. Producten en mijlpalen 
 
Tabel 1 geeft een kwantitatief overzicht van de NEC-E producten die zijn gerealiseerd in de periode 

2012-2016. Bijlage 2 bevat de lijst van publicaties in 2016. 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 2012-2016 is invulling gegeven aan de kennisdisseminatie bij 

beheerders, beleidsmakers, onderzoekers en het brede publiek.  

Belangrijke mijlpalen van het NEC-E in 2016 zijn: 

 Kennisontwikkeling en praktijktoepassing van e-DNA technieken voor vroegtijdige signalering en 

monitoring van invasieve exoten.  

 Veld- en laboratoriumonderzoek voor de kennisontwikkeling over innovatief systeemgericht 

beheer van invasieve exoten (zoals de Italiaanse kamsalamander, watercrassula en zonnebaars). 

 Innovatie van methodieken voor horizonscanning, snelle beoordeling en ‘EU-proof’ 

risicobeoordeling van exoten.  

 Bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van de verspreiding, vestiging en 

milieurisico’s van soorten die in aanmerking komen voor de herziening van de lijst van invasieve 

exoten van EU belang (opstellen en reviewen van nieuwe risicobeoordelingen van soorten).  

 Sterke toename van de kennisdisseminatie over exoten via diverse media (zoals 

wetenschappelijke publicaties, interviews voor radioprogramma’s, artikelen in dagbladen, 

uitgave Kijk op exoten en herkenningskaarten voor exoten).  

 De ontwikkeling van Team Based Learning over invasieve exoten in het bachelor-onderwijs 

biowetenschappen van de Radboud Universiteit (inclusief toepassing van serious gaming met 

Ecosim zonnebaars) en digitaal leermateriaal over invasieve exoten voor het MBO 

groenonderwijs in Nederland (zoals de digitale leeromgeving van LINVEXO).  

Tabel 1. Kengetallen over de producten van het NEC-E over de periode 2012-2016.  

Producten 2012 2013 2014 2015 2016 

Proefschriften  0 0 1 1* 0 

‘Peer reviewed’ artikelen in 
wetenschappelijke 
tijdschriften 

9 12 11 8 17 

Vakpublicaties 13 8 22 38 31 

Rapporten 25 12 20 20 15 

Lezingen 8 11 26 20 21 

Media-aandacht 8 11 34 18 52 

*: Op basis van NEC-E data en onderzoek.   
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Bijlage 1. Samenstelling bestuur en voorzitters themagroepen  
 
Dagelijks Bestuur 
 
Voorzitter:    Rob Leuven (Radboud Universiteit-IWWR) 
Covoorzitter/Penningmeester:  Ella de Hullu (Stichting Bargerveen) 
Secretaris:    Laura Verbrugge (Radboud Universiteit-ISIS)  
 
Algemeen Bestuur  
Leden     Organisatie: 
Baudewijn Odé     FLORON 
Ben Crombaghs    Natuurbalans-Limes Divergens BV 
Raymond Creemers   RAVON 
Frank Spikmans    RAVON 
Jeroen van Delft   RAVON 
Riyan van den Born   RU-ISIS 
Laura Verbrugge   RU-ISIS 
Rob Leuven    RU-IWWR-Milieukunde 
Leon Lamers    RU-IWWR-Aquatische Ecologie en Milieubiologie 
Eelke Jongejans    RU-IWWR-Dierecologie en -fysiologie 
Rob Lenders    RU-IWWR-Milieukunde 
André van Kleunen    Sovon vogelonderzoek Nederland 
Hein van Kleef    Stichting Bargerveen 
Ella de Hullu    Stichting Bargerveen 
Hans Hollander    Bureau van de Zoogdiervereniging 
 
Voorzitters themagroepen 
1. Vroegtijdige signalering, verspreiding   Jeroen van Delft (RAVON) 

en monitoring      
2. Modelleren dispersie en populatie-   Eelke Jongejans (RU-IWWR) 

ontwikkeling   
3. Invasiviteit en invasibiliteit    Hein van Kleef (Stichting Bargerveen) 
4. Risicoanalyse exoten    Rob Leuven (RU-IWWR-Milieukunde) 
5. Perceptie, communicatie en educatie  Laura Verbrugge en Riyan van den  

       Born (RU-ISIS) 
6. Innovatieve beheerstrategieën   Ben Crombaghs (Natuurbalans) 
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Bijlage 2. Publicaties 2016 
 
Amfibieën en reptielen 
Gilbert, M. & A. Spitzen, 2016. The salamander fungus: too hot to handle? OFI Journal 82: 16-18.  
Grant, E.H.C., E. Muths, R.A. R.A. Katz, S. Canessa, M.J. Adam, J.R. Ballard, L. Berger, C.J. Briggs, J. 

Coleman, M.J. Gray, M.C. Harris, R.N. Harris, B. Hossack, K.P. Huyvaert, J.E. Kolby, K.R. Lips, 
R.E. Lovich, H.I. McCallum, J.R. Mendelson III, P. Nanjappa, D.H. Olson, J.G. Powers, K.L.D. 
Richgels, R.E. Russell, B.R. Schmidt, A. Spitzen-van der Sluijs, M.K. Watry, D.C. Woodhams & 
C.L. White, 2016, Salamander chytrid fungus (Batrachochytrium salamandrivorans) in the 
United States: developing research, monitoring, and management strategies. US Geological 
Survey Open-File Report 2015–1233, 16 p.  

Montizaan, M. & A. Spitzen, 2016. Ranavirus in Nederland. Vakblad Natuur Bos Landschap, juni-
nummer: 3-4. 

Rijks, J.M., B. Saucedo, A. Spitzen-van der Sluijs, G. S. Wilkie, A.J.A.M. van Asten, J. van den Broek, R. 
Boonyarittichaikij, M. Stege, F. van der Sterren, A. Martel, F. Pasmans, J. Hughes, A. Gröne, 
S.J. van Beurden, M. & J.L. Kik, 2016. Wildlife reveals an on-going Ranavirus epidemic in the 
northern provinces investigation of amphibian mortality events. PloSOne. 

Speybroeck, J., A.H.P. Stumpel, W. Beukema, R.C.M. Creemers, J.J.C.W. van Delft, H. Strijbosch & J. 
van der Voort, 2016. Standaardlijst van Nederlandse namen van de Europese amfibieën en 
reptielen. Een update naar de situatie in 2016. RAVON 18(4): 71-76. 

Spitzen-van der Sluijs, A., A. Martel, J. Asselberghs, E. K. Bales, W. Beukema, M. C. Bletz, L. Dalbeck, E. 
Goverse, A. Kerres, T. Kinet, K. Kirst, A. Laudelout, L. F. Marin da Fonte, A. Nöllert, D. Ohlhoff, 
J. Sabino-Pinto, B. R. Schmidt, J. Speybroeck, F. Spikmans, S. Steinfartz, M. Veith, M. Vences, 
N. Wagner, F. Pasmans & S. Lötters, 2016. Expanding distribution of lethal amphibian fungus 
Batrachochytrium salamandrivorans in Europe. Emerging Infectious Disease journal 22 (7): 
1286-1288.  

Spitzen-van der Sluijs, A., F. Pasmans, R.P.J.H. Struijk, M. Schils, P. Doornbos, F. van der Sterren, J. 
Rijks, M. Kik, B. Saucedo, W. Bosman & A. Martel, 2016. The course of an isolated ranavirus 
outbreak in a Pelobates fuscus population in the Netherlands. Journal of Herpetological 
Medicine and Surgery (in press. doi: 10.5818/16-01-068.1). 

Spitzen-van der Sluijs, A., J. van den Broek, M. Kik, A. Martel, J. Janse, F. van Asten, F. Pasmans, A. 
Gröne & J. Rijks, 2016. Monitoring ranavirus-associated mortality in a Dutch heathland in the 
aftermath of a disease outbreak. Journal of Wildlife Diseases 52 (4): 817-827. 

Van Delft, J., 2016. De Amerikaanse brulkikker in 2015. Kijk op exoten 16: 7. 
Van Delft, J.J.C.W. & J.E. Herder, 2016. Marmersalamanders in Drenthe. Stichting RAVON, Nijmegen. 
Van Delft, J.J.C.W., A. van Rijsewijk, J. Herder & R.C.M. Creemers, 2016. Surveillance Amerikaanse 

brulkikker 2016. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, 
Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten, 
rapportnummer 2016.105. 

Van Delft, J. & F. Spikmans, 2016. Uitzettingen en ontsnappingen amfibieën en reptielen gezocht. Kijk 
op exoten 15: 7. 

Van Kessel, N., B. Crombaghs, J.J.C.W. van Delft & A. Spitzen-van der Sluijs, 2016. Pilot bestrijding 
Italiaanse kamsalamander in drie wateren in het Kroondomein het Loo in de periode 2015-
2017, Voortgangsrapportage 2015. Natuurbalans en Stichting RAVON, Nijmegen.  

 
Beleid, regelgeving en beheer 
De Hoop, L. & R.S.E.W. Leuven, 2016. Speerpunt Europese Unie. Tijdschrift Milieu 4: 32-33. 
De Hoop L., J.M.M. van der Loop, H.H. van Kleef, E. de Hullu & R.S.E.W. Leuven, 2016. Maatregelen 

voor het elimineren en beheersen van invasieve exoten van EU-belang in Nederland. 
Verslagen Milieukunde 520. Radboud Universiteit (Instituut voor Water en Wetland 
Research) en Stichting Bargerveen, Nijmegen. 154 p. 
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Leuven, R.S.E.W., J. Matthews & G. van der Velde, 2016. Exotische biomassa-gewassen: oplossing of 
probleem? Tijdschrift Milieu 4: 34-35. 

Matthews, J., G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven, 2016. Voorkomen beter dan bestrijden. Tijdschrift 
Milieu 4: 30-31. 

Van Kleef, H.H., L. de Hoop, B. Odé, J. van Zuidam & R.S.E.W. Leuven, 2016. Verkenning 
bestrijdingsmaatregelen watercrassula. Nieuwsbrief Werkgroep Plaagsoorten 9: 4-5. 

Van Kleef, H.H., L. de Hoop, B. Odé, J. van Zuidam & R.S.E.W. Leuven, 2016. Verkenning 
bestrijdingsmaatregelen watercrassula (Crassula helmsii) in Wijchen. Verslagen Milieukunde 
516, Stichting Bargerveen, FLORON & Afdeling Milieukunde, Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Radboud Universiteit, Nijmegen. 55 p. 

Van Kleef, H.H., J.M.M. van der Loop, B.J.M. Nyssen & E. Brouwer, 2016. Systeemgericht beheer als 
duurzame oplossing tegen invasieve exoten. De Levende Natuur 117(6): 251-255. 

Verbrugge, L.N.H. & A.H.M. Rutenfrans, 2016. Preventie door kennisoverdracht. Tijdschrift Milieu 
4:36-37. 

Verbrugge, L.N.H., R.S.E.W. Leuven & H.A.E. Zwart, 2016. Metaphors in invasion science: implications 
for risk assessment and management of non-native species. Ethics, Policy & Environment 
19(3): 273-284. 

 
Herkenningskaarten 
Determinatiesleutel voor enkele nieuwe exotische vissoorten (grondels) in vergelijking met diverse 

inheemse bodemvissen (Stichting Ravon) 
Herkenningskaart Italiaanse kamsalamander versus kamsalamander. Uitgave Stichting RAVON in 

opdracht van NVWA, TIE. 
Herkenningskaart Amerikaanse stierkikker versus groene kikker. Uitgave Stichting RAVON in opdracht 

van NVWA, TIE. 
 
Nederlands Soortenregister 
Nieuwe teksten voor exotenpasporten in het Nederlands soortenregister. 
 
Nieuwsbrieven  
Portretten van exoten. In vrijwel iedere editie van de nieuwsbrief Schubben & Slijm staan diverse 

bijdragen over exoten. Alle nummers zijn te downloaden.  

Kijk op exoten. Deze exotennieuwsbrief is in 2012 van start gegaan. Alle verschenen nummers zijn te 

downloaden.  

 
Ongewervelden 
Collas, F.P.L., S.K.D. Breedveld, G. van der Velde, R.S.E.W. Leuven, 2016. Spread and invasiveness of 

the recently introduced Chinese Mystery Snail (Bellamya chinensis) in riverine ecosystems in 
the Netherlands. In: Global advances in research and management of aquatic invasive 
species. 19th International Conference on Aquatic Invasive Species, April 10-14, 2016, 
Winnipeg, Manitoba, Canada, p. 45. 

Collas, F.P.L., A.Y. Karatayev, L.E. Burlakova, R.S.E.W. Leuven, 2016. Detachment rates of dreissenid 
mussels after boat hull mediated overland dispersal. Hydrobiologia (in press), doi: 
10.1007/s10750-016-3072-4. 

De Gelder, S., G. van der Velde, D. Platvoet, N. Leung, M. Dorenbosch, H.W.M. Hendriks & R.S.E.W. 
Leuven, 2016. Competition for shelter sites: testing a possible mechanism for gammarid 
species displacements. Basic and Applied Ecology 7(5): 455-462. 

Van der Gaag, M., G. van der Velde, S. Wijnhoven & R.S.E.W. Leuven, 2016. Salinity as a barrier for 
ship hull-related dispersal and invasiveness of dreissenid and mytilid bivalves. Marine Biology 
163(7): 1-13. 

 

http://www.ravon.nl/Portals/0/Soorten/Herkenningskaart%20bodemvissen%20DEF%2017feb2016.pdf
http://www.ravon.nl/Portals/0/Soorten/Herkenningskaart%20(italiaanse)%20kamsalamander%2028mei2014%20lowres.pdf
http://www.ravon.nl/Portals/0/Soorten/Herkenningskaart_Brul_Kikker_28mei2014.pdf
http://www.nederlandsesoorten.nl/
http://www.ravon.nl/Publicaties/Nieuwsbrief/tabid/564/Default.aspx
http://www.ravon.nl/Publicaties/Nbexoten/tabid/1089/Default.aspx
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Planten 
Beringen, R.  & L. Tijsma, 2016. Een andere kijk op exoten. Kijk op exoten 16: 14-15. 
Cegłowska, A., K. Sokołowsk, A. Samecka-Cymermana, K. Kolon, S. Jusik & A.J. Kempers, 2016. Copper 

and zinc in Elodea canadensis from rivers with various pollution levels. Ecological Indicators 
67: 156-165. 

Odé, B. & R. Beringen 2016. Opmars laurierkers; verspreiding door vogels en klimaatverandering. Kijk 
op Exoten 17: 12-13. 

Odé, B & R. Beringen, 2016. Miscanthus prachtriet. Kijk op exoten 15: 6. 
Van Tussenbroek, B. I., M.M. van Katwijk, T.J. Bouma, T. van der Heide, L.L. Govers & R.S.E.W. 

Leuven, 2016. Non-native seagrass Halophila stipulacea forms dense mats under eutrophic 
conditions in the Caribbean. Journal of Sea Research 115: 1-5.  

 
Risicobeoordeling 
Beringen, R., G.A. van Duinen, L. de Hoop, P.C. de Hullu, J. Matthews, B. Odé, J.L.C.H. van Valkenburg, 

G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven, 2016a. Risk assessment of the alien Staff-vine (Celastrus 
orbiculatus). Reports Environmental Science 523. Department of Environmental Science, 
Institute for Water and Wetland Research, Radboud University, Nijmegen. 

Beringen, R., G.A. van Duinen, L. de Hoop, P.C. de Hullu, J. Matthews, B. Odé, J.L.C.H. van Valkenburg, 
G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven, 2016b. Risk assessment of the alien plant species Prairie 
cordgrass (Spartina pectinata). Reports Environmental Science 526. Department of 
Environmental Science, Institute for Water and Wetland Research, Radboud University, 
Nijmegen. 

Hollander H., G.A. van Duinen, E. Branquart, L. de Hoop, P.C. de Hullu, J. Matthews, G. van der Velde 
& R.S.E.W. Leuven, 2016. Risk assessment of the alien North American beaver (Castor 
canadensis). Reports Environmental Science 527. Department of Environmental Science, 
Institute for Water and Wetland Research, Radboud University, Nijmegen. 

Leuven, R.S.E.W., F.P.L. Collas, L. de Hoop, K.R. Koopman, J. Matthews, L.N.H. Verbrugge & G. van der 
Velde, 2016. Inter-assessor reliability of risk classifications for invasiveness of alien species. 
In: Global advances in research and management of aquatic invasive species. 19th 
International Conference on Aquatic Invasive Species, April 10-14, 2016, Winnipeg, 
Manitoba, Canada, p. 160. 

Matthews, J., R. Beringen, R. Creemers, H. Hollander, N. van Kessel, H. van Kleef, S. van de Koppel, 
A.J.J. Lemaire, B. Odé, L.N.H. Verbrugge, A.J. Hendriks, A.M. Schipper, G. van der Velde & 
R.S.E.W. Leuven, 2016. A new approach to horizon-scanning: identifying potentially invasive 
alien species and their introduction pathways. Management of Biological Invasions (in press). 

Schiphouwer, M., R. Felix, G.A. van Duinen, L. de Hoop, P.C. de Hullu, J. Matthews, G. van der Velde & 
R.S.E.W. Leuven, 2016. Risk assessment of the alien fish species Smallmouth bass 
(Micropterus dolomieu). Reports Environmental Science 528. Department of Environmental 
Science, Institute for Water and Wetland Research, Radboud University, Nijmegen. 

Van der Loop, J., H.H. van Kleef & J. Leferink, 2016. Schade voor ecologie, economie en gezondheid. 
Tijdschrift Milieu 4: 28-29. 

 
Signalering en determinatie 
Goldberg, C.S., C.R. Turner, K. Deiner, K.E. Klymus, P.F. Thomsen, M.A. Murphy, S.F. Spear, A. McKee, 

S.J. Oyler-McCance, R.S. Cornman, M.B. Laramie, A.R. Mahon, R.F. Lance, D.S. Pilliod, K.M. 
Strickler, L.P. Waits, A.K. Fremier, T. Takahara, J.E. Herder & P. Taberlet, 2016. Critical 
considerations for the application of environmental DNA methods to detect aquatic species. 
Methods in Ecology and Evolution 7: 1299-1307.  

Herder, J.E. & J. Kranenbarg, 2016. eDNA metabarcoding vissen – Verkennend onderzoek naar de 
mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW-vismonitoring. RAVON/STOWA rapport 2016-
19. 

http://www.reabic.net/journals/mbi/2016/Accepted/MBI_2017_Matthews_etal_correctedproof.pdf
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Herder, J.E., J. Kranenbarg & K. van Bochove, 2016. Tot op de molecuul: revolutionaire 
bemonsteringsmethode blijkt breed inzetbaar. Visionair 41: 4-7. 
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Bijlage 3. Media-aandacht 2016 
 
Radio en tv 
1. Vroege Vogels, 15 januari 2016. Muntjak (Zoogdiervereniging). 
2. Omroep Gelderland, 20 januari 2016. Zoogdiervereniging speurt op de Veluwe naar 'blafhertjes' 

(Zoogdiervereniging). 
3. Radio Apeldoorn, 23 januari 2016. Muntjak (Zoogdiervereniging). 
4. Radio 1, 10 februari 2016. Bsal n.a.v. brandbrief aan EU over implementatie Bern Conventie 

(Annemarieke Spitzen).  
5. NOS journaal, 12 februari 2016. Muntjak mogelijke bedreiging voor Brabantse natuur 

(Zoogdiervereniging).  
6. RTV Noord radio, 16 februari 2016. Russische rattenslang (Ronald Laan). 
7. Reformatorische Omroep (radio), 24 maart 2016. Verspreiding van schimmel Bsal in Europa 

(Annemarieke Spitzen).  
8. Omroep Gelderland, 18 april 2016. Schimmel doodt 99% van de salamanders, ook in Gelderland 

gevonden (Annemarieke Spitzen). 
9. Omroep Gelderland, 18 april 2016. Bsal (Annemarieke Spitzen). 
10. L1 Radio, 30 april 2016. Exoten in Nederland (Rob Leuven) 
11. Vroege Vogels, 10 mei 2016. Ziekten bij amfibieën (Annemarieke Spitzen en Tariq Stark). 
12. Reformatorische Omroep, 22 juni 2016. Over de Berenklauwen naar aanleiding van 

Natuurbericht (Ruud Beringen). 
13. Vroege vogels, 24 juni 2016. Steeds meer kromsnavels (SOVON).  
14. Radio Zeeland, 5 juli 2016. Gezaagde wikke naar aanleiding van Natuurbericht (Leonie Tijsma). 
15. EO Radio 5, 5 juli 2016. Gezaagde wikke naar aanleiding van Natuurbericht (Leonie Tijsma). 
16. Omroep MAX, Wekker Wakker (radio ), 11 juli 2016. Dier-ecoloog vertelt over een bedreigend 

virus onder kikker (Annemarieke Spitzen). 
17. Vroege Vogels TV, 18 oktober 2016. Russische rattenslangen in Drenthe (Richard Struijk).  

  
Krant 
1. Algemeen Dagblad, 12 februari 2016. Wordt de muntjak een plaag in Brabantse natuur? 

(Zoogdiervereniging).  
2. NRC, 19 februari 2016. Russische rattenslang doet het goed in Eelde (Richard Struijk). 
3. NRC next, 29 maart 2016. Meer salamanderziekte rond Limburg (Stichting RAVON). 
4. Aachener Zeitung, Region & NRW (Duitsland), 8 april 2016. Pilz tötet die Feurersalamander in der 

Eifel (Annemarieke Spitzen). 
5. De Volkskrant, 19 april 2016, column Caspar Janssen: De komst van de waterbuffel (Rob Leuven, 

NEC-E). 
6. Parool, 28 mei 2016. Karper met bedreigd DNA. 
7. Telegraaf, 15 juni 2016. Agressieve schimmel nekt salamanders (Raymond Creemers). 
8. Telegraaf, 8 juli 2016. Kikkerlandje bedreigd (Annemarieke Spitzen). 
9. NRC, 11 juli 2016. Kikkervirus blijft hier amfibieën doden (Stichting RAVON).  
10. Trouw, 11 augustus 2016. Natuurbeschermers St.Eustatius maken jacht op groene leguaan (Tim 

van Wagensveld). 
11. Trouw, 3 september 2016. Invasieve exoten: xenofobe burgers gezocht, pp. 12-13 (Interview Rob 

Leuven en Jeroen van Delft). 
12. Reformatorisch Dagblad, 10 september 2016. Schuwe muntjak moet verdwijnen (Hans 

Hollander). 
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1. Natuurbericht.nl, 31 januari 2016. Exotische varens verwilderen vanuit tuinen (FLORON; Bart 

Hendrikx, Sipke Gonggrijp en Rutger Barendse). 
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http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4243460/2016/02/12/Wordt-de-muntjak-een-plaag-in-Brabantse-natuur.dhtml
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/19/exoot-russische-slang-doet-het-goed-in-eelde-1589882-a715671
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/29/dodelijke-schimmel-meer-salamanderziekte-rond-limb-1604117-a1381065
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/11/kikkervirus-blijft-hier-amfibieen-doden-3141228-a1510168
http://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/schuwe-muntjak-moet-verdwijnen-1.1124665
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2. Natuurbericht.nl, 2 februari 2016. Gezocht: de laatste Pallas’ eekhoorns van Limburg (Maurice La 
Haye). 

3. Natuurbericht.nl, 9 februari 2016. Europese natuurorganisaties trekken aan alarmbel: “catastrofe 
dreigt voor salamanders” (Annemarieke Spitzen en Rob van Westrienen).  

4. Natuurbericht.nl, 13 februari 2016. Grote groeiplaats Muurnavel in Gelderland ontdekt; EXTERNE 
ORGANISATIE; Erik Simons, Plantenatlas Wageningen e.o., FLORON District 9 & 22 - Gelderland-
Midden; Benno te Linde en Louis-Jan van den Berg, Atlas van de Flora van Oost-Gelderland 

5. Natuurbericht.nl, 16 februari 2016. Succesvolle voortplanting Russische rattenslang in Nederland 
(Richard Struijk en Rémon ter Harmsel). 

6. Bionews 2016, maart editie. Endangered Dutch Iguana species put on the map (Bart Kluskens, 
RAVON). Bionews, maart editie: 6-7. 
http://www.dcnanature.org/wp-content/uploads/2016/05/BioNews-23-lo-res.pdf  

7. Natuurbericht.nl, 13 maart 2016. Let op de Schijnklimopereprijs (Edwin Dijkhuis, Rutger 
Barendse, Ivan Hoste, Agentschap Plantentuin Meise, Henk van der Sluis en Awie de Zwart). 

8. Natuurbericht.nl, 24 maart 2016. Dodelijke salamanderschimmel verspreidt zich (Annemarieke 
Spitzen). 

9. Natuurbericht.nl, 3 mei 2016. Een andere kijk op exoten (Leonie Tijsma & Ruud Beringen). 
10. Natuurbericht.nl, 21 juni 2016. Broers van Reuzenberenklauw in opmars? (Leonie Tijsma & Ruud 

Beringen). 
11. UvA Nieuws, 27 juni 2016. DNA Hollandse karper in gedrang (Frank Spikmans, Arthur de Bruin en 

Martijn Schiphouwer). 
12. Van ’t Hoog, A., 2016. Een invasie uit het oosten. Beet 6: 50-54 (interview Rob Leuven NEC-E). 
13. Natuurbericht.nl, 28 juni 2016. DNA Hollandse karper in gedrang (Frank Spikmans, Arthur de 

Bruin en Martijn Schiphouwer). 
14. Natuurbericht.nl, 29 juni 2016. Bastaardmodderkruipers stiekem binnen gekomen? (Jelger 

Herder). 
15. Natuurbericht.nl, 05 juli 2016. Nieuwe plant in Zeeland door Tour de France (Leonie Tijsma & 

Peter Meininger). 
16. Natuurbericht.nl, 6 juli 2016. Aanhoudende ranavirus-epidemie bij amfibieën in Nederland 

(Jelger Herder). 
17. Natuurbericht.nl, 8 juli 2016. Klein fakkelgras, groots aanwezig in Amsterdam (Peter Wetzels & 

Edwin Dijkhuis). 
18. Natuurbericht.nl, 15 juli 2016. Zeldzaam gras gevonden in de Gelderse Vallei (Edwin Dijkhuis, 

Peter Wetzels, Wim Vuik & Patrick Lansing). 
19. Natuurbericht.nl, 17 augustus 2016. Planten op vakantie in Nederland (Leonie Tijsma, Ruud 

Beringen & Baudewijn Odé). 
20. Natuurbericht.nl, 28 augustus 2016. Aanpak hooikoortsplant ambrosia succesvol maar lange 

adem noodzakelijk (Arnold van Vliet, Jenneke Leferink & Johan van Valkenburg, Baudewijn Odé, 
Maurice Martens & Herman van Wissen, Letty de Weger). 

21. Natuurbericht.nl, 2 september 2016. Nederlandse verspreiding muntjak beperkt (Hans 
Hollander).  

22. Natuurbericht.nl, 15 september 2016. Kamferalant: van A naar BETER (Egbert de Boer en Edwin 
Dijkhuis). 

23. Natuurbericht.nl, 27 september 2016. Go with the flow: over de opmars van Rivierfonteinkruid 
en Vallisneria (Edwin Dijkhuis, Ruud Beringen & Petra van der Wiel, Sanne Ploegaert & Arthur de 
Bruin). 
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http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content5/2016/06/dna-karper-in-gedrang.html
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Bijlage 4. Lezingen en organisatie bijeenkomsten 2016 
 
1. Brouwer, E., Van Kleef, H. en J. van der Loop, 2016. New Zealand Pigmyweed (Crassula helmsii), a 

big threat to the vegetation of soft water pools? CWE Symposium The good, the bad or a bit of 
both? The role of exotic species in aquatic ecosystems. 24 juni 2016, Wageningen.  

2. Collas, F.P.L., S.K.D. Breedveld, G. van der Velde, R.S.E.W. Leuven, 2016. Spread and invasiveness 
of the recently introduced Chinese mystery snail (Bellamya chinensis) in riverine ecosystems in 
the Netherlands. 19th International Conference on Aquatic Invasive Species, April 10-14, 2016, 
Winnipeg, Canada. 

3. Van Delft, J., 2016. De Amerikaanse brulkikker; een ongewenste exoot klopt aan de deur. Lezing 
op de Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant, 27 mei 2016. 

4. De Hoop, L., 2016. Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel 
(Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland. Bijeenkomst NEC-E, 8 december 2016. 

5. Herder, J.E., 2016. eDNA metabarcoding - mogelijkheden voor Vissen. Monitoringscongres 
STOWA, 22 april 2016, Arnhem. 

6. Herder, J.E., 2016. Soorten monitoren met Environmental DNA - met voorbeelden uit Drenthe. 
Symposium Provincie Drenthe, 7 september 2016, Elp. 

7. Herder, J.E., 2016. Vissen met een potje water - eDNA metabarcoding. Symposium Biodiversiteit 
en Leefgebieden Noord-Brabant, 4 november 2016, Den Bosch. 

8. Herder J.E. & K. van Bochove. Bastaardmodderkruipers in Nederland. Vissennetwerk: Vis- en 
andere aquatische exoten, 22 september 2016, Hasselt (Vlaanderen). 

9. Herder J.E., J.J.C.W van Delft, T. Dejean & A. Valentini, 2016. The use of environmental DNA 
(meta)barcoding to monitor amphibians. World Congress of Herpetology, 20 augustus 2016, 
Hangzhou (China). 

10. Van Kleef, H.H., E. Brouwer & J. van der Loop, 2016. Systeemgerichte bestrijding van 
watercrassula. Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden Noord-Brabant, 4 november 2016, Den 
Bosch. 

11. Leuven, R.S.E.W., F.P.L. Collas, L. de Hoop, K.R. Koopman, J. Matthews, L.N.H. Verbrugge & G. van 
der Velde, 2016. Inter-assessor reliability of risk classifications for invasiveness of alien species. 
19th International Conference on Aquatic Invasive Species, April 10-14, 2016, Winnipeg, MB 
Canada. 

12. Leuven, R.S.E.W., 2016. Ecologische en maatschappelijke risico’s van exotische waterplanten. 
Symposium ‘Wat te doen aan exotische waterplanten: samen naar efficiente en effectieve 
bestrijdingsmethoden, 14 december 2016, Wageningen. 

13. Odé, B., 2016. Springbalsemienen in Nederland. Genootschapsdag van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg, 13 februari 2016, Roermond. 

14. Ploegaert, S., 2016. Exotische Vissen in Nederland, vloek of zegen!? Gastcollege exoten voor 
tweedejaars studenten Van Hall Larenstein, als onderdeel van beleidsmodule, 29 november 
2016, Leeuwarden.  

15. Ploegaert, S., 2016. Exoten in Leiden, vloek of zegen!? Exotencursus te Leiden voor vrijwilligers 
“Onder Water in Leiden” en andere geïnteresseerden, 27 november 2016, Leiden. 

16. Spikmans, F., 2016. Blauwband als sluipmoordenaar: effect van overdracht parasiet op inheemse 
vissen. 50e Bijeenkomst Vissennetwerk: Vis- en andere aquatische exoten, 22 september 2016, 
Hasselt (Vlaanderen). 

17. Spitzen – van der Sluijs, A.M. 2016. Invasive pathogens threaten amphibian diversity. The good, 
the bad or a bit of both? The role of exotic species in aquatic ecosystems. Centre for Wetland 
Ecology, NIOO-KNAW, 24 Juni 2016, Wageningen. 

18. Spitzen – van der Sluijs, A.M., S. Canessa, M. Blooi, A. Martel & F. Pasmans. 2016. The long-term 
cost of chytridiomycosis for yellow-bellied toads. World Congress of Herpetology, 19 augustus 
2016, Hangzhou (China). 
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19. Spitzen - van der Sluijs A.M., 2016. SOS Salamanders. Harpij-dag, Avifauna. 26 oktober 2016; 
Alphen aan den Rijn. 

20. Spitzen - van der Sluijs A.M., 2016. Chytridiomycose en de toekomst van de Nederlandse 
salamanders. Relatiedag 25 jaar RAVON, 2 juni 2016, Landgoed Groot Warnsborn. 

21. Van Zuidam, J., 2016. Presentatie over springzaden bij Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 
Noord-Brabant, 4 november 2016, Den Bosch. 
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- Programmacommissie International Conference on Aquatic Invasive Species, April 10-14, 2016, 

Winnipeg, Canada. 
- Mede organiseren van de 50ste Vissennetwerkbijeenkomst Vis- en andere aquatische exoten, 22 

september 2016, Hasselt, België. 
- Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden Noord-Brabant, 4 november 2016, Den Bosch. 

 


