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1. Organisatie en missie 
 
Aanleiding 
De snelheid waarmee uitheemse planten- en diersoorten (exoten) Nederland binnen komen 
neemt nog toe. De meeste exoten hebben relatief weinig effect op onze leefomgeving en 
sommige soorten hebben ook positieve effecten. Circa tien tot vijftien procent van de eenmaal 
gevestigde exoten heeft echter ongewenste gevolgen voor biodiversiteit, ecosystemen, 
volksgezondheid, veiligheid of economie. Vooral deze invasieve exoten krijgen steeds meer 
aandacht in beleid en beheer. Om ongewenste effecten te voorkomen of beperken worden 
steeds vaker preventie- en bestrijdingsmaatregelen genomen. Sinds 2014 is een EU-
verordening van kracht 1143/2014 voor het voorkomen en beheersen van ongewenste 
gevolgen van invasieve exoten voor biodiversiteit, functioneren van ecosystemen en 
ecosysteemdiensten. Deze verordening is momenteel van toepassing op 69 taxa die op de 
zogenoemde lijst met invasieve exoten van EU-belang staan (de Unielijst). Alle lidstaten 
moeten volgens meerdere sporen maatregelen opstellen voor de aanpak van de 
Unielijstsoorten, namelijk: 1) voorkomen van introductie, 2) vroegtijdige detectie en snelle 
uitroeiing, en 3) voorkomen van verdere verspreiding en beheersen van ongewenste gevolgen. 
 
Verschillende knelpunten staan een snelle en adequate aanpak van invasieve exoten in de 
weg. Zo is de kennis over effecten en verspreidingscapaciteiten van exoten vaak afwezig of 
anekdotisch van aard, waardoor risico’s moeilijk zijn in te schatten. Bestrijding van invasieve 
exoten vereist soms ingrijpende maatregelen, die ook nadelige gevolgen kunnen hebben voor 
mens en natuur. Regelmatig stuit de aanpak van invasieve exoten op maatschappelijke 
weerstand. Een belangrijk knelpunt daarbij is dat veel invasieve soorten al wijd verspreid zijn 
en vrijwel niet meer of alleen tegen zeer hoge kosten zijn uit te roeien. Het aantal invasieve 
exoten neemt naar verwachting nog toe door klimaatverandering en verdergaande 
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 
over risico’s van exoten en innovatieve beheerstrategieën om ongewenste effecten van 
invasieve soorten te voorkomen of minimaliseren. Daarbij bestaat aandacht voor zowel soort- 
als ecosysteemgerichte beheermaatregelen in water- en natuurgebieden, 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 ontwikkelde 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 
laboratoriumanalyses (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 maatschappelijke aspecten van exoten en 
beheer. Het NEC-E is actief in zowel nationale als internationale netwerken van waarnemers, 
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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 
NEC-E is een samenwerkingsverband van: 
- Radboud Universiteit: Instituut voor Water en Wetland Research (afdelingen Dierecologie 

en -fysiologie, Aquatische Ecologie & Milieubiologie, Milieukunde en Plantenecologie);  
- Natuurplaza: FLORON, RAVON, Stichting Bargerveen, Sovon Vogelonderzoek 

Nederland en de Zoogdiervereniging; 
- Adviesbureau Beleef & Weet;  
- Bureau Waardenburg BV; 
- HAS Den Bosch (opleiding Toegepaste Biologie, lectoraat Innovatieve biomonitoring); 
- Natuurbalans-Limes Divergens BV; 
- Stichting Probos.  

 
Nieuwe partner toegetreden in 2020 
Op 10 februari 2020 heeft het Algemeen Bestuur van het NEC-E ingestemd met toetreding 
van een nieuwe partner, namelijk Adviesbureau Beleef & Weet. Dit bureau houdt zich bezig 
met educatie over duurzaamheid. Het heeft ruim 15 jaar ervaring in het opzetten, uitvoeren en 
volgen van educatieve projecten, waarbij kinderen concreet en onderzoekend aan de slag 
gaan. Beleef & Weet houdt zich bezig met 1) educatie en leermaterialen over invasieve 
exoten, en 2) bestrijding van invasieve soorten via burgerparticipatie en leerlingen van 
groenonderwijs. Het bureau is gevestigd in Nijmegen. 
 
Organisatie 
De activiteiten van het NEC-E worden aangestuurd door een algemeen bestuur (AB) waarin 
alle partners zijn vertegenwoordigd. Het AB vergadert circa vijf keer per jaar. Voor de 
voorbereiding van de vergaderingen en de externe vertegenwoordiging heeft het AB een 
dagelijks bestuur (DB) gekozen dat bestaat uit twee covoorzitters en een secretaris.  
 
De programmering, acquisitie en uitvoering van projecten vindt vooral plaats in 
themagroepen: 
1. Vroegtijdige signalering, (historische) verspreiding en monitoring; 
2. Modelleren van dispersie en populatieontwikkeling; 
3. Invasieprocessen en innovatieve beheerstrategieën; 
4. Risicoanalyse van exoten; 
5. Perceptie, communicatie en educatie. 
 
Voor de samenstelling van het DB, AB en de themagroepen wordt verwezen naar bijlage 1. 
De activiteiten van de themagroepen zijn uitvoerig beschreven in de volgende hoofdstukken. 
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2. Activiteiten van themagroepen 

2.1 Vroegtijdige signalering, (historische) verspreiding en monitoring  

De partners binnen de themagroep ’Vroegtijdige signalering, historische verspreiding, 
vectoren, monitoring en innovatieve detectiemethoden’ hebben in wisselende samenstellingen 
met elkaar of afzonderlijk en soms ook in samenwerking met externe partijen, een breed scala 
aan projecten en activiteiten uitgevoerd. 
 
• De inzet was gericht op vroegtijdige signalering (Early Warning), inventarisatie, 

onderzoek, beleid en bestrijding onder meer met betrekking tot Ambrosiasoorten, 
watercrassula en diverse andere invasieve waterplanten, mossels en kreeften (o.a. voor 
Wetterskip Fryslan vanuit de app “snApp de exoot”), diverse exotische vissoorten, 
Italiaanse kamsalamander, Amerikaanse stierkikker, lettersierschildpad en stierslang, 
dierziekten bij amfibieën en reptielen, wasbeer, wasbeerhond, sikahert, wasbeer, 
Amerikaanse rode eekhoorn en muntjak. 

 

 
 

Figuur 1: Ontsluiten van herkenningsinformatie en de oproep om waarnemingen door te geven – zoals hier 
middels een herkenningskaart voor (exotische) ziekten bij amfibieën en reptielen – levert vaak waardevolle 

nieuwe informatie op. 
 
• Veel aandacht is besteed aan het betrekken en informeren van zowel het grote publiek als 

de goed ingevoerde waarnemers en terreinbeheerders. Dit gebeurt vooral via het 
Signaleringsproject Exoten – dat door RAVON wordt geleid – en de daaraan gekoppelde 
nieuwsbrief Kijk op Exoten, waarin NEC-E partners bijdragen publiceren. Binnen het 
Signaleringsproject wordt ook informatiemateriaal ontwikkeld, zoals herkenningskaarten 
van lastiger te identificeren exoten (Figuur 1).  

• Sovon signaleert de vestiging van nieuwe vogelexoten en probeert de ontwikkelingen van 
gevestigde exoten zo goed mogelijk te volgen. Om waarnemers te stimuleren hun 
waarnemingen van vogelexoten door te geven, worden naast de vaste bijdragen aan Kijk 
op Exoten ook lezingen verzorgd over vogelexoten in Nederland. Jaarlijks brengt Sovon 
de Vogelbalans uit, met in 2020 als thema Vogelexoten in Nederland (Kader 1). 
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  Kader 1: Exotische vogels in beeld 

Uit de jaarlijkse Vogelbalans van Sovon Vogelonderzoek Nederland blijkt dat Nederland 
en Vlaanderen een hotspot zijn voor exotische vogels. Van heel Europa herbergt onze regio 
het grootste aantal ontsnapte vogelsoorten in het wild (Van Turnhout et al., 2020). Het 
aantal exotische vogels nam in de afgelopen decennia sterk toe. Rond 1975 broedden er 
ongeveer 100 paren van exotische vogels in het land. In recente jaren zijn dat er zo’n 
27.000. De algemeenste drie soorten zijn de Grote Canadese Gans, Nijlgans en 
Halsbandparkiet, bij elkaar goed voor zo’n 95% van alle exoten. Veruit de meeste 
exotische vogels zijn afkomstig uit siervogelcollecties. Ze ontsnappen of worden 
losgelaten.
Tot nu toe zijn er al meer dan 250 uitheemse vogelsoorten in het wild in Nederland 
waargenomen. Waarschijnlijk komen er in de nabije toekomst nog enkele exotische 
zangvogels vanuit Zuid-Europa bij. Tellingen van deze soorten worden ook gebruikt om 
onderbouwde inschattingen te kunnen maken over de risico’s die zulke exoten mogelijk 
vormen voor inheemse soorten of voor schade aan landbouw of infrastructuur. 

 
Figuur 2. Gemengde groep van Grote Canadese en Grauwe Gans en een Kleine Canadese Gans in het 
rivierengebied. Foto: Harvey van Diek, Sovon. 

Sovon heeft samen met partnerorganisaties in het Rijnstroomgebied voor de Internationale 
Rijncommissie een overzicht gemaakt van de overwinterende vogels in het stroomgebied 
van de Rijn, van de Bodensee in Zwitserland tot en met de Rijnmond en het 
IJsselmeergebied in Nederland (Van Roomen et al., 2020). De afgelopen jaren hebben veel 
soorten geprofiteerd van de verbeterde waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Tijdens het 
winterseizoen zijn ook 24 uitheemse watervogelsoorten waargenomen in het Rijndalgebied. 
De meeste van deze soorten worden slechts sporadisch geregistreerd. Op dit moment 
komen ongeveer tien soorten jaarlijks in substantiële aantallen voor en planten zich 
regelmatig voort langs de Rijn. Sommige soorten zijn invasief: hun aantal is sterk 
toegenomen en ze verspreiden zich over nieuwe gebieden. Zo zijn de Grote Canadese gans 
(Figuur 2) en Egyptische gans algemeen geworden in Nederlandse en Duitse delen van de 
Rijn. 
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• De Zoogdiervereniging volgde alle waarnemingen van zoogdierexoten via waarneming.nl 
en telmee.nl op de voet. Verdachte meldingen van wasbeer, wasbeerhond, muntjak, 
sikahert en exotische eekhoorns zijn doorgegeven aan de betreffende provincie en indien 
nodig gemeld bij de NVWA. 

• 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.  

• In Nijmegen waren Adviesbureau Beleef & Weet, FLORON, Radboud Universiteit en 
IVN Rijk van Nijmegen betrokken bij de signalering en bestrijding van reuzenberenklauw 
met vrijwilligers (Rutenfrans et al., 2020). Dit project wordt gefinancierd door de 
Provincie Gelderland en Gemeente Nijmegen.  

• FLORON is bij het Natuurloket betrokken geweest bij de ontwikkeling en het testen van 
een tool waarmee beheerders in staat zijn om van hun werkgebied snel melding te krijgen 
van recent gevalideerde exotenwaarnemingen (van planten en dieren van de Unielijst) die 
mogelijk om een snelle (bestrijdings)actie vragen. Naar verwachting kan deze tool in de 
loop van 2021 ter beschikking worden gesteld aan gebruikers van de NDFF.  

• Environmental DNA (eDNA) wordt ook met betrekking tot exotenonderzoek en 
vroegtijdige signalering (Early Warning) toegepast. In 2020 is de methode weer voor 
diverse soorten en soortgroepen door RAVON ingezet, waaronder exotische vissen en 
amfibieën. 

• De gezamenlijke Soortenorganisaties (onder aansturing van RAVON/FLORON) en 
Naturalis Biodiversity Center hebben forse stappen gezet in het uitbreiden en actualiseren 
van de exoteninformatie (exotenpaspoorten) op het Nederlands Soortenregister. Voor 
nieuwe exoten waarvan een specialist het risico op significante schade als reëel inschat, 
wordt direct een signaal aan de NVWA gegeven. 

• Door diverse organisaties zijn lezingen rondom exoten verzorgd en is media-aandacht 
voor de aanpak van invasieve soorten gegenereerd (Bijlagen 3 en 4). Vanwege 
coronamaatregelen zijn helaas diverse geplande symposia, excursies en bijeenkomsten 
niet doorgegaan.  

 

2.2 Modelleren dispersie en populatieontwikkeling 

De afdelingen Dierecologie en –fysiologie, Milieukunde en Plantenecologie van RU-IWWR 
werken samen met de NEC-E partners aan de ontwikkeling en validatie van modellen voor 
dispersie en populatiedynamiek van (invasieve) exoten. De resultaten van deze modellen zijn 
relevant voor de risicobeoordeling van exoten en het beheer invasieve soorten. 
 
Sinds 2020 laat FLORON via verspreidingsatlas.nl niet alleen in samenwerking met CBS 
ontwikkelde landelijke trends zien van de algemenere verwilderde exotische vaatplanten, 
maar ook een zelfstandig ontwikkelde weergave van de trend van soorten die nog zeldzaam 
zijn. Als deze grafieken een sterke toename laten zien, kunnen beleid en beheer worden 
geïnformeerd over mogelijke risico’s die deze toename kan veroorzaken (Figuur 3).   
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Figuur 3: Voorbeeld van een trendgrafiek van het aantal km-hokken waarin een exoot (Anna Paulownaboom) in 
Nederland is gemeld in de periode waarin waarnemingen bekend zijn (De getoonde data zijn niet gecorrigeerd 

voor eventuele verschillen in waarnemersinspanning). 

2.3 Risicoanalyse exoten 

Risicobeoordelingen 
Verschillende NEC-E partners (Floron, Stichting Bargerveen en Radboud Universteit) hebben 
een risicobeoordeling van watercrassula (Crassula helmsii) in Europa opgesteld (Van der 
Loop et al., 2020). Daaruit blijkt dat de soort snel verspreid en significante gevolgen heeft 
voor biodiversiteit en functioneren van ecosystemen. De Europese Commissie onderzoekt 
momenteel op basis van de risicobeoordeling van watercrassula of de soort in aanmerking 
komt voor plaatsing op de Unielijst van invasieve exoten.  
 
Tevens is voor alle in Nederland aanwezige uitheemse kreeftensoorten een uitgebreide 
risicobeoordeling met behulp van het Harmonia+-protocol uitgevoerd (Figuur 4; Lemmers et 
al., 2020a,b). Deze beoordeling is toegespitst op het rivierengebied. De handelings-
perspectieven voor het beheer van invasieve kreeftensoorten zijn vervolgens op basis van een 
multicriteria analyse (MCA) geanalyseerd. De combinatie van kreeftenbevissing en 
systeemgerichte maatregelen is het meest perspectiefvol om ongewenste effecten van 
invasieve kreeften tegen te gaan.   
 
Een vergelijkbare risicobeoordeling is opgesteld voor uitheemse landplatwormen (Thunnissen 
et al., 2020a). In West-Europa zijn al 22 uitheemse soorten waargenomen en hun aantal neemt 
snel toe. Uitheemse landplatwormen liften vooral mee als bodemdieren met potplanten en 
worden zo ook geïntroduceerd en verspreid in Nederland. Enkele soorten kunnen negatieve 
gevolgen hebben voor de biodiversiteit en bodemkwaliteit door sterke predatie op 
regenwormen. Kwantitatieve informatie hierover is echter schaars. De Nieuw-Zeelandse 
platworm Arthurdendyus triangulatus heeft een hoge risicoscore voor Nederland. Deze soort 
is recent op de Unielijst voor invasieve exoten van EU-belang geplaatst. De introductie en 
verspreiding van deze soort is verboden. Actoren in de sierteeltketen kunnen in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen zelf al het voortouw nemen om de invoer, 
verspreiding en vestiging van andere uitheemse landplatwormsoorten te beperken. 
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Methodiekontwikkeling 
In samenwerking met een internationaal consortium invasiebiologen is een nieuwe methodiek 
voor risicoanalyse van aquatische soorten ontwikkeld (Copp et al., 2020). Deze methodiek 
voldoet aan de criteria die middels de Europese exotenverordening worden gesteld aan de 
risicobeoordeling van Unielijstsoorten. Deze ‘Aquatic Species Invasiveness Screening Kit 
(AS-ISK) is nu beschikbaar in 32 talen (waaronder Engels en Nederlands) om de 
risicobeoordeling en -communicatie met belanghebbenden op een systematische en effectieve 
wijze uit te voeren. 

  
Figuur 4: Risicobeoordeling van uitheemse rivierkreeftensoorten in Nederland (Lemmers et al., 2020a,b). 
Rangschikking van soorten op basis van de risicoscore volgens het Harmonia+ protocol van hoog (meest 
risicovol) naar laag risico: 1) rode Amerikaanse rivierkreeft, 2) geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, 3) 

gestreepte Amerikaanse rivierkreeft, 4) Calicotrivierkreeft, 5) Californische rivierkreeft, 6) gevlekte 
Amerikaanse rivierkreeft, 7) marmerkreeft, 8) Turkse rivierkreeft, en 9) steenkreeft. 

 
Voorts is een testmethode ontwikkeld voor een snelle risicobeoordeling van exotische 
plaagsoorten voor landbouwgewassen. Deze methodiek is gebaseerd op de ‘functionele 
respons’ van organismen en vergelijkt de graasactiviteit van soorten. De bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid van de test is geanalyseerd voor de schade van de segrijnslak en gewone 
tuinslak aan sla en andijvie (Thunnissen et al., 2020b). Ook is een methode ontwikkeld om de 
filtercapaciteit van de invasieve driehoeksmossel en quaggamossel in watersystemen te 
kwantificeren (Collas et al., 2020).  
 
Planning 
In 2020 is de Radboud Universiteit in samenwerking met verschillende partners gestart met de 
risicobeoordeling van uitheemse (land)slakken, mossels en mieren. Daarnaast is begonnen 
met een omvangrijke risico-inventarisatie van de huisdierketen als introductieroute van 
invasieve exoten in Nederland.  
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2.4 Invasieprocessen en innovatieve beheerstrategieën 

Een bijzonder meerjarig project van deze themagroep, dat ook in 2020 is uitgevoerd door het 
adviesbureau Beleef & Weet, in samenwerking met FLORON, Radboud Universiteit, 
Stichting Bargerveen en IVN, betreft het project Wiedewiedenweg, burgerparticipatie bij de 
bestrijding van invasieve exoten (Rutenfrans et al., 2020). Met hulp van vrijwilligers zijn op 
80% van de locaties met reuzenberenklauw in Nijmegen (behalve Nijmegen-Noord) 
bestreden. In de twee voorgaande jaren is reuzenbalsemien in de gemeente uitgeroeid (locaties 
buiten het rivierengebied). In verband met coronamaatregelen is reuzenberenklauw in 2020 
bestreden met kleine teams (brigades). Alle 'behapbare' populaties zijn aangepakt, maar 
bestrijding van grote en moeilijk bereikbare populaties is aan de gemeente overgelaten. De 
gemeente heeft met diverse buurtbewoners burgerparticipatiecontracten voor adoptie van 
locaties gesloten om hergroei van bestreden populaties te signaleren en deze plekken te 
beheren. Ook is een informatieve folder voor de reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en 
Japanse duizendknoop gemaakt om terreinbeheerders en tuineigenaren te informeren over de 
gevaren en het bestrijden van deze soorten. Het project wordt in 2021 gecontinueerd om alle 
locaties nog een onder de loep te nemen en de burgerparticipatie bij de aanpak van invasieve 
soorten verder uit te breiden.  

 
Figuur 5: Grootschalige bestrijding van watercrassula op Terschelling (©: Rob Leuven). 

 
De Stichting Bargerveen heeft ook in 2020 een belangrijke bijdrage geleverd aan een project 
voor grootschalige eliminatie van watercrassula (Crassula helmsii) in vochtige duinvalleien 
op Terschelling (Figuur 5; Van de Loo et al., 2020). Op dit Waddeneiland is de afgelopen 
jaren een gebied van circa 4,5 hectare op innovatieve wijze geschoond van watercrassula. 
 
Watercrassula koloniseert lege niches in ecosystemen efficiënt en domineert vooral in 
oorspronkelijk voedselarme wetlands met veel verstoring en verrijking met nutriënten. 
Aangezien de effecten van deze potentiële aanjagers van ecosysteemdegradatie moeilijk in het 
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veld zijn vast te stellen, is de concurrentiekracht van Watercrassula met twee inheemse 
concurrerende inheemse soorten van hetzelfde habitattype (Pilularia globulifera en Littorella 
uniflora) in kasexperimenten getest (Figuur 6; Van der Loop et al., 2020). Zoden 
gedomineerd door een inheemse soort, evenals kale grond, werden in het veld verzameld en 
vervolgens handmatig besmet met fragmenten van Watercrassula. Tevens is het effect van 
verrijking met voedingsstoffen uit watervogeluitwerpselen op de concurrentie bestudeerd. 
Watercrassula kon zich bij alle behandelingen succesvol vestigen, maar het vestigingssucces 
en de groei verminderde wanneer pilvaren (P. globulifera) en oeverkruid (L. uniflora) 
domineerden. Op begroeide graszoden had de toevoeging van uitwerpselen van watervogels 
een gering effect op Watercrassula, maar deze behandeling had wel een effect op de 
biomassaproductie op kale bodems met een lage beschikbaarheid van voedingsstoffen. De 
afwezigheid van inheemse concurrenten en eutrofiëring (door watervogels) bepalen dus in 
belangrijke mate het vestigingssucces en de invasiviteit van Watercrassula. Omdat eliminatie 
van deze invasieve exoot moeilijk en zeer kostbaar is, impliceren deze resultaten dat het 
beheer zich vooral moet richten op een combinatie van het verhogen van de dichtheid van 
inheemse soorten en het tegengaan van eutrofiëring middels systeemgerichte maatregelen.  
 

 
Figuur 6. Experiment om kolonisatiesucces van Watercrassula (Crassula helmsii) onder verschillende milieu-

omstandigheden te bestuderen (situatie vier weken na de start van het experiment. Bovenste foto’s: voedselarme, 
minerale zode met gesloten vegetatie van oeverkruid (Littorella uniflora) (a1) en een kale zode (a2) van Huis ter 
Heide. Onderste foto’s: voedselrijke, organische zode met gesloten vegetatie van pilvaren (Pilularia globulifera) 

(b1) en een kale zode (b2) uit Korenburgerveen 
  

2.5 Perceptie, communicatie en educatie 
 
Onder de noemer tuinernietin.nl heeft FLORON in opdracht van de NVWA via 
voorlichtingsmateriaal en lezingen een breder publiek bewust gemaakt van de 
exotenproblematiek. In 2020 heeft FLORON in opdracht van de NVWA een database met 
alternatieven ontwikkeld voor (potentieel) invasieve planten. Deze wordt als raadpleegbare 
website begin 2021 gepubliceerd. Dit initiatief wordt mede ondersteund en begeleid door 
organisaties die betrokken zijn bij teelt, handel en toepassing van plantgoed met een deels 
exotische herkomst. Dit initiatief is in 2020 gepaard gegaan met diverse adviezen voor 
tuinliefhebbers, onder andere via berichten in kranten en via Nature Today. 
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In het studiejaar 2019-2020 is de Engelstalige cursus Biological invasions voor de derde keer 
verzorgd voor bachelor studenten van de opleiding Biologie aan de Radboud Universiteit. 
Aan deze cursus hebben 49 studenten deelgenomen. Vanwege coronamaatregelen is de cursus 
volledig online verzorgd. Deze aanpak biedt veelbelovende perspectieven om in de toekomst 
onderwijs over risicobeoordeling van invasieve exoten te verzorgen voor doelgroepen elders 
op de wereld. Daarnaast zijn door de betrokken NEC-E partners diverse onderzoekstages van 
bachelor- en masterstudenten begeleid. Tevens zijn bijdragen geleverd aan een internationaal 
overzicht en de evaluatie van beschikbare leermiddelen over de aanpak van invasieve exoten 
(Verbrugge et al., 2021). 

Vanuit het ‘Wiedewiedenweg’-project is een informatieve folder over de reuzenbalsemien, 
reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop gemaakt om terreinbeheerders en tuineigenaren 
te informeren over de gevaren en het bestrijden van deze soorten (Figuur 7). 

Vanuit het NEC-E zijn bijdragen geleverd aan de organisatie van de Internationale 
Conferentie over effecten en beheer van Aquatische Invasieve Soorten (ICAIS) in 2022. 
Vanwege coronamaatregelen zijn helaas in 2020 minder lezingen gegeven dan in voorgaande 
jaren.  

 
Figuur 7: Flyer (voorzijde) voor het betrekken van burgers bij de bestrijding van invasieve planten in het kader 

van het project ‘Wiedewiedenweg’. 
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3. Producten en mijlpalen 
 
Het NEC-E geeft middels (wetenschappelijke) publicaties, lezingen en mediaberichten over 
introductie, effecten en beheer van invasieve exoten invulling aan de kennisontsluiting voor 
beheerders, beleidsmakers en het brede publiek. Tevens worden leermiddelen en 
voorlichtingsmaterialen ontwikkeld voor binnen- en buitenschoolse educatie. Tabel 1 geeft 
een kwantitatief overzicht van producten en activiteiten van het NEC-E die zijn gerealiseerd 
in de periode 2012-2020. Bijlage 2 bevat de lijst van publicaties in 2020. Voor de overzichten 
van voorgaande jaren wordt verwezen naar eerdere jaarverslagen die beschikbaar zijn via de 
website van het NEC-E. Bijlage 3 geeft een overzicht van de media-aandacht voor de 
onderzoeksresultaten en adviezen van het NEC-E. Dit betreft onder andere nieuwberichten en 
interviews voor radio, tv, dagbladen en andere media. Een overzicht van lezingen en 
presentaties staat in bijlage 4.   
 
Tabel 1. Kengetallen over de producten van het NEC-E over de periode 2012-2020.  
Producten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Proefschriften  0 0 1 1* 0 1 1 2 0 
‘Peer reviewed’ 
artikelen in 
wetenschappelijke 
tijdschriften 

9 12 11 8 17 23 25 12 21 

Vakpublicaties 13 8 22 38 31 38 32 48 40 

Rapporten 25 12 20 20 15 28 19 20 15 

Lezingen 8 11 26 20 21 44 27 39 10 

Media-aandacht 8 11 34 18 52 96 59 85 66 

*: Op basis van data en onderzoek van NEC-E. 
 
Belangrijke mijlpalen van het NEC-E voor 2020 zijn: 
• Toetreding van het Adviesbureau Beleef & Weet tot het NEC-E, waarmee onze expertise 

wordt versterkt met betrekking tot binnen- en buitenschoolse educatie over exoten en 
burgerparticipatie bij bestrijding van invasieve soorten. 

• Samen met talrijke vrijwilligers is weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
vroegtijdige signalering van nieuwe soorten en de monitoring van gevestigde exoten in 
Nederland (inclusief actualisatie en aanvulling van exotenpaspoorten in het Nederlands 
Soortenregister). 

• Themanummer exotische vogels uitgebracht in het kader van de Vogelbalans 2020.  
• De risicobeoordeling van Watercrassula (Van der Loop et al., 2020) wordt door de 

Europese Commissie gebruikt voor de besluitvorming over de plaatsing van deze soort op 
de Unielijst van invasieve exoten.  

• Ontwikkeling van diverse innovatie methodieken voor risicoanalyse van exoten.  
• Uitvoering van talrijke projectactiviteiten gericht op innovatief beheer van invasieve 

exoten, waarbij veel aandacht voor systeemgerichte maatregelen. 
• Ondanks vele beperkingen door coronamaatregelen was het toch mogelijk om via 

afstandsonderwijs, publicaties en mediaberichten onze kennis en expertise over de aanpak 
van invasieve exoten uit te dragen voor een breed publiek.    

http://nec-e.org/nec-e.org/
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Bijlage 1. Samenstelling bestuur en voorzitters themagroepen  
 
Dagelijks Bestuur 
Voorzitter  Rob Leuven, Radboud Universiteit (RU-

IWWR)*  
Covoorzitter/Penningmeester Baudewijn Odé (FLORON) 
Secretaris Jeroen van Delft (RAVON) 

* wegens ziekte van augustus–december tijdelijk teruggetreden. 
 
Algemeen Bestuur  
Leden Organisatie 
Boosten, Martijn Stichting Probos 
Collas, Frank RU-IWWR-Dierecologie en -fysiologie 
Creemers, Raymond (uittredend per 8-9-
2020) 

RAVON 

Crombaghs, Ben Natuurbalans-Limes Divergens BV 
Jongejans, Eelke RU-IWWR-Dierecologie en -fysiologie 
Lamers, Leon RU-IWWR-Aquatische Ecologie en 

Milieubiologie 
Lemmers, Pim Natuurbalans-Limes Divergens BV 
Lenders, Rob RU-IWWR-Milieukunde 
Leuven, Rob RU-IWWR-Dierecologie en -fysiologie 
Odé, Baudewijn FLORON 
Rutenfrans, Annerie (per 10-2-2020) Beleef & Weet 
Spikmans, Frank RAVON 
Van Delft, Jeroen RAVON 
Van der Loop, Janneke Stichting Bargerveen 
Van Kessel, Nils / Tom van der Have Bureau Waardenburg 
Van Kleef, Hein Stichting Bargerveen 
Van Kleunen,   André Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Van Norren, Ellen Zoogdiervereniging 
Verbrugge, Laura (uittredend 16-9-2020) Gastmedewerker NEC-E 
Voeten, Margje HAS Den Bosch, Toegepaste biologie 

 
Voorzitters themagroepen 
Themagroep Voorzitters en organisaties 

 Vroegtijdige signalering, (historische) 
verspreiding en monitoring    

Jeroen van Delft (RAVON) 

 Modelleren dispersie en 
populatieontwikkeling 

Eelke Jongejans (RU-IWWR-Dierecologie en 
-fysiologie) 

 Risicoanalyse exoten 
 

Rob Leuven (RU-IWWR-Dierecologie en -
fysiologie) 

 Invasieprocessen en innovatieve 
beheerstrategieën 

Hein van Kleef (Stichting Bargerveen) en Ben 
Crombaghs (Natuurbalans) 

 Perceptie, communicatie en educatie Vacant 
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Bijlage 2. Publicaties 2020 
 
Algemeen 
Van der Velde G., 2020. Boekbespreking ‘Kantelpunt. Hoe de grootste binnenzee op aarde 

zijn biodiversiteit verloor’. Afzettingen WTKG 41 (1): 10-11. 
 
Beleid, regelgeving en beheer 
Anoniem, 2020. Folder over invasieve exoten voor terreineigenaren en tuinbezitters. Project 

Burgerparticipatie Bestrijding Invasieve Exoten (Wiedewiedenweg). IVN, Beleef & 
Weet – adviesbureau duurzaamheidseducatie, FLORON, Radboud Universiteit, 
Stichting Bargerveen & Nederlands Expertise Centrum Exoten (gefinancierd door de 
Provincie Gelderland en Gemeente Nijmegen). 6 p. 

Rutenfrans, A.H.M., B. Odé, G. de Jong & R.S.E.W. Leuven, 2020. Burgerparticipatie bij de 
bestrijding van reuzenberenklauw met brigades. Rapport. Adviesbureau Beleef & 
Weet, FLORON, IVN en Radboud Universiteit. Gefinancierd door Provincie 
Gelderland en Gemeente Nijmegen. 

Reichgelt, A., M. van der Weide, M. Rijks & E. van Norren, 2020. Bestrijd tijdig invasieve 
exotische dieren in uw terrein. Vakblad Natuur Bos Landschap 162: 10-14. 

Odé, B., B. Koese & M. Verhofstad, 2020. Advies inventarisatie exoten Wetterskip Fryslân. 
FLORON-rapport: 2020.045 

Odé, B., A. van Kleunen & M. Verhofstad, 2020. Ruwe inschatting kosten van uitvoering 
maatregelen uit de strategie voor 3 exoten die in 2019 aan de EU-Unielijst zijn 
toegevoegd. FLORON-rapport: 2019.068 

 
Educatie 
Verbrugge, L.H.N., M. Dawson, L.A. Gettys, R.S.E.W. Leuven, H. Marchante, E. Marchante, 

P. Nummi, A.H.M. Rutenfrans, K. Schneider & S. Vanderhoeven, 2021. Novel tools 
and best practices for education about invasive alien species. Management of 
Biological Invasions (pdf in druk). 

 
Nieuwe soortteksten en exotenpaspoorten op: http://www.nederlandsesoorten.nl, een groot 

aantal nieuwe exoten is toegevoegd en een groot aantal bestaande exotenpaspoorten is 
geactualiseerd door de gezamenlijke Soortenorganisaties. 

 
Nieuwsbrieven  
Kijk op Exoten. Deze exotennieuwsbrief is in 2012 van start gegaan binnen het 

Signaleringsproject Exoten (gezamenlijke Soortenorganisaties, KNNV en Sportvisserij 
Nederland). De verschenen nummers zijn te downloaden op: 
www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten en opgenomen in www.natuurtijdschriften.nl. In 
2020 verschenen vijf nummers. 

 
Risicobeoordeling 
Copp, G.H., L. Vilizzi, H. Wei, S. Li, M. Piria, A.J. Al-Faisal, D. Almeida Real, U. Atique, Z. 

Al-Wazzan, R. Bakiu, T. Bašić, T.D. Bui, J. Canning-Clode, N. Castro, R. Chaichana, 
T. Çoker, D. Dashinov, F.G. Ekmekçi, T. Erős, Á. Ferincz, T. Ferreira, D. Giannetto, 
A.S. Gilles Jr, Ł. Głowacki, P. Goulletquer, E. Interesova, S. Iqbal, K. Jakubčinová, K. 
Kanongdate, J.E. Kim, O. Kopecký, V. Kostov, N. Koutsikos, S. Kozic, P. Kristan, Y. 
Kurita, H.G. Lee, R.S.E.W. Leuven, T. Lipinskaya, J. Lukas, A. Marchini, A.I. 
González Martínez, L. Masson, D. Memedemin, S.D. Moghaddas, J. Monteiro, L. 
Mumladze, R. Naddafi, I. Năvodaru, K.H. Olsson, N. Onikura, D. Paganelli, R.T. 

https://www.reabic.net/journals/mbi/2021/1/MBI_2021_Verbrugge_etal.pdf
http://www.nederlandsesoorten.nl/
http://www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten
file://invbio-srv.science.ru.nl/invbio/Rob%20Leuven/Partners/NEC-E%20Exoten/NECE%20Jaarverslagen/www.natuurtijdschriften.nl
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Pavia Jr, C. Perdikaris, R. Pickholtz, D. Pietraszewski, M. Povž, C. Preda, M. 
Ristovska, K. Rosíková, J.M. Santos, V. Semenchenko, W. Senanan, P. Simonović, E. 
Smeti, B. Števove, K. Švolíková, K.A.T. Ta, A.S. Tarkan, N. Tops, E. Tricarico, E. 
Uzunova, L. Vardakas, H. Verreycken, G. Zięba & R. Mendoza, 2021. Speaking their 
language – development of a multilingual decision-support tool for communicating 
invasive species risks to decision makers and stakeholders. Environmental Modelling 
& Software 135: 104900 (pdf). 

Thunnissen, N.W., F.P.L. Collas, E. Jongejans, G. van der Velde, S. de Waart & R.S.E.W. 
Leuven, 2020. Risicobeoordeling van uitheemse landplatwormen. Verslagen 
Dierecologie en Fysiologie 2020-1. Radboud Universiteit, Nijmegen. 121 p. 

Van der Loop, J.M.M., R. Beringen, R.S.E.W. Leuven, J.L.C.H. van Valkenburg, H.H. van 
Kleef, M. Verhofstad & B. Odé, 2020. Risicobeoordeling van Watercrassula (Crassula 
helmsii) in Europa. FLORON-rapport FL2019.064.e02. FLORON, Nijmegen. 102 p. 

 
Signalering en determinatie 
De Groot, M.R., O’Hanlon, E. Bullas-Appleton, G. Csóka, A. Csiszár, M. Faccoli, E. 

Gervasini, N. Kirichenko, M. Korda, A. Marinšek, N. Robinson, C. Shuttleworth, J. 
Sweeney, E. Tricarico, LNH. Verbrugge, D. Williams, S. Zidar & J. Kus Veenvliet, 
2020. Challenges and solutions in early detection, rapid response and communication 
about potential invasive alien species in forests. Management of Biological Invasions 
11/4: 637-660 (pdf). 

Odé, B., M. Janssen & R. Beringen, 2020. NEM Verspreidingsonderzoek invasieve uitheemse 
vaatplanten 2019. FLORON rapport FL2019.012.e01 

Odé, B., 2020. Het volgen van de opmars van invasieve exoten: planten. In: R. Bink et al. 
(red.), 2020.  Meten wat er leeft: De kracht van samenwerking in het Netwerk 
Ecologische Monitoring. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2020 

Spitzen, A., T. Stark & M. Gilbert, 2020. Herkenningskaart ziektes. Stichting RAVON, 
Nijmegen.  

Spitzen - van der Sluijs, A., T. Stark, T. DeJean, E. Verbrugghe, J. Herder, M. Gilbert, J. 
Janse, A. Martel, F. Pasmans & A. Valentini, 2020. Using environmental DNA for 
detection of Batrachochytrium salamandrivorans in natural water. Environmental 
DNA 2020(2): 565-571 (pdf). 

Van Delft, J., A. Gmelig Meyling, L. Sparrius, J. Noordijk, B. Odé, K. van Vliet, A. van 
Kleunen, K. Veling, E. van Norren, M. van Woerkom & W. van Emmerik, 2020. 
Eindrapportage Signaleringsproject Exoten 2019-2020. RAVON-rapport 2019.048. 

 
Planten 
Beringen, R., 2020. Voorjaar: Veldkersentijd. Kijk op Exoten 29: 16-17. 
Beringen, R. & B. Odé, 2020. Paulownia tomentosa - de Anna Paulownaboom. Kijk op 

Exoten 30: 14-15. 
Beringen, R., B. Odé & J. van der Loop, 2020. Watercrassula: Watercrisis in het 

waterlichaam. Planten 6(3): 20-22. 
Faber, J., L. de Vetten & M. Boosten, 2020. Landelijk protocol beheersing en verspreiding 

Aziatische duizendknopen. Groen 76(5): 40-43. 
Faber, J. & M. Boosten, 2020. Omgaan met Aziatische duizendknopen. Land en Water 3: 22-

23. 
Gravendeel, B., J. van der Loop, W. Geraedts & R. Beringen, 2020. Basterdschroeforchissen. 

Kijk op Exoten 33: 6-7. 
Odé, B., 2020. Veelbloemige roos: mooi maar mogelijk invasief. Kijk op Exoten 31: 6-7. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815220309579
https://www.reabic.net/journals/mbi/2020/4/MBI_2020_deGroot_etal.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/edn3.86
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Oliveira, E.S., T.J.H.M. van Bergen, J. Nauta, A. Budiša, R.C.H. Aben, S.T.J. Weideveld, 
C.A. de Souza, C.C. Muniz, J. Roelofs, L.P.M. Lamers & S. Kosten, 2020. Water 
hyacinth’s effect on greenhouse gas fluxes: A field study in a wide variety of tropical 
water bodies. Ecosystems (pdf).  

Van de Loo, J., van de Loop, F. Soontiëns & W. de Vries, 2020. Werk in uitvoering: 
Grootschalige eliminatie van watercrassula op Terschelling. De Levende Natuur 
121/1: 32-34. 

Van der Loop, J.M.M., J. Tjampens, J. Vogels, H.H. van Kleef, R.S.E.W. Leuven & L.P.M. 
Lamers, 2020. Reducing nutrient availability and enhancing biotic resistance limits 
settlement and growth of the invasive Australian swamp stonecrop (Crassula helmsii). 
Biological Invasions 22: 3391-3402 (pdf). 

Van Valkenburg, J.L.C.H. & B. Odé, 2020. Smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides 
(D. Don ex Hook. & Arn.) DC., Asteraceae), een onverwachte eerste vondst voor 
Nederland. Gorteria Dutch Botanical Archives 42/1: 39- 45 (pdf). 

Van Walsum, S., R. Beringen, & B. Odé, 2020. Meld vruchtvorming van Aziatische 
duizendknopen en hemelboom! Kijk op Exoten 32: 6-7. 

 
Ongewervelden 
Collas, F.P.L., N.Y. Flores, R. Van Aalderen, F. Bosman, M.M. Schoor, L.N.H. Verbrugge, 

W. Romeijn, N. Van Kessel, B. Achterkamp, W. Liefveld, A.D. Buijse & R.S.E.W. 
Leuven, 2020. Rapportage natuurgegevens langsdammen Waal 2016-2020. Verslagen 
Dierecologie en Fysiologie 2020-2. Radboud Universiteit, Nijmegen. 138 pp. 

Collas, F.P.L., G.N.L. Van Oudenhove, A.D. Buijse, M.M. Schoor & R.S.E.W. Leuven, 2020. 
Effects of longitudinal training dams on macroinvertebrate assemblages in the river 
Waal. In: Boersema, M.P., R.M.J. Schielen, E. Eijsbergen & J.G. van Rinsema (Ed). 
Managing changing rivers. NCR days 2020, NCR-publication 44-2020: 51-52. 

Collas, F.P.L., K.R. Koopman, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven, 2020. Quantifying the 
loss of filtration services following mass mortality of invasive dreissenid mussels. 
Ecological Engineering 149, 105781 (pdf). 

Collas, F.P.L., E. Arends, M. Buuts & R.S.E.W. Leuven, 2021. Effect of airflow on overland 
transport potential of invasive mussels. Management of Biological Invasions 12/1 
(pdf). 

D’Hont, A., A. Gittenberger, A.J. Hendriks & R.S.E.W. Leuven, 2021. Dreissenids’ need for 
speed: Mobility as a driver of the dominance shift between two settled Ponto-Caspian 
mussels. Aquatic Invasions 16/1 (pdf). 

Flores, N.Y., F.P.L. Collas, M.M. Schoor, C.K. Feld & R.S.E.W. Leuven, 2020. Assessing the 
potentially occurring fractions of native and alien freshwater mussels in shore 
channels along longitudinal training dams in the river Waal. In: Boersema M., R. 
Schielen, E. van Eijsbergen & J.G. Rinsema (Eds.), Managing changing rivers: 
Proceedings NCR Days 2020. Publication 44-2020. Netherlands Centre for River 
Studies, Delft. p. 47-48.  

Le, T.T.Y., M.R. García, D. Grabner, M. Nachev, E. Balsa-Canto, A.J. Hendriks, S. 
Zimmermann & B. Sures, 2020. Mechanistic simulation of bioconcentration kinetics 
of waterborne Cd, Ag, Pd, and Pt in the zebra mussel Dreissena polymorpha. 
Chemosphere 242:124967 (pdf). 

Lemmers, P., F.P.L. Collas, R. Gylstra, B.H.J.M. Crombaghs, G. van der Velde & R.S.E.W. 
Leuven, 2021. Risks and management of alien freshwater crayfish species in the 
Rhine-Meuse river district. Management of Biological Invasions 12/1 (pdf). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10021-020-00564-x
https://doi.org/10.1007/s10530-020-02327-0
https://natuurtijdschriften.nl/pub/713570
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857420300690
https://www.reabic.net/journals/mbi/2021/1/MBI_2021_Collas_etal.pdf
https://www.reabic.net/aquaticinvasions/2021/AI_2021_D'Hont_etal.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519322064
https://www.reabic.net/journals/mbi/2021/1/MBI_2021_Lemmers_etal.pdf
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Lemmers, P., F. Spikmans & L. Vonk, 2020. De Marmerkreeft (Procambarus virginalis), een 
nieuwe invasieve exoot in Limburg. Twee populaties ontdekt rond Venlo. 
Natuurhistorisch Maandblad 109(12): 231-237.  

Lemmers, P., B.H.J.M. Crombaghs & R.S.E.W. Leuven, 2020. Kreefteninvasie. Roofvis als 
bestrijder van invasieve rivierkreeften. Visionair 14/58: 32-35 (pdf). 

Thunnissen, N.W., F.P.L. Collas & R.S.E.W. Leuven, 2021. Rapid functional response tests 
for assessing impacts of alien snails on food crops. Ecological Indicators 121, 107138 
(pdf). 

Van der Gaag, M., G. van der Velde, F.P.L. Collas & R.S.E.W. Leuven, 2020. Shell mass, 
biomass, condition and reproductive state of the invasive bivalve Mytilopsis 
leucophaeata (Conrad, 1831) (Dreissenidae). Journal of Shellfish Research 39(2): 
433-439 (pdf).   

Verberk, W.C. E.P., 2020. Heat tolerance in two invasive amphipods is modulated by water 
oxygenation. In: Boersema M., R. Schielen, E. van Eijsbergen & J.G. Rinsema (Eds.), 
Managing changing rivers: Proceedings NCR Days 2020. Publication 44-2020. 
Netherlands Centre for River Studies, Delft. p. 45-46. 

Wang, J., K.R. Koopman, F.P.L. Collas, L. Posthuma, T. de Nijs, R.S.E.W. Leuven & A.J. 
Hendriks, 2021. Towards an ecosystem service-based method to quantify the filtration 
services of mussels under chemical exposure. Science of the Total Environment (pdf, 
in druk). 

Zhulidov, A.V. A.V. Kozhara, M.O. Son, H. Morhun, G. van der Velde, R.S.E.W. Leuven, 
T.Y.  Gurtovaya, D. A. Zhulidov, E.A. Kalko, Y.A. Kuklina, L.S. Kosmenko, V.J.R. 
Santiago-Fandino & T.F. Nalepa, 2021. Establishment of communities and habitat 
conditions of the bivalves Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) (Dreissenidae) and 
Arcuatula senhousia (Benson in Cantor, 1842) (Mytilidae) in the Black, Azov and 
Caspian seas. Bioinvasions Records 10/1 (pdf). 

 
Vissen 
Calle, P., L. Calle, J. Kranenbarg & M. Dubbeldam, 2020. Zeeuwse vissen in beeld. 

Vissenatlas Zeeland beschrijft 177 vissoorten. Visionair 14(56): 31-33. 
Groen, M. & F. Spikmans, 2020. Wachten op de eerste naakthalsgrondel in Nederland! Kijk 

op Exoten 30: 16-18. 
Kranenbarg, J., 2020. Stand van zaken monitoring verspreiding zonnebaars en blauwband. 

Kijk op Exoten 33: 10-11. 
RAVON, 2020. Kolonisatie door Ponto-Kaspische grondels. RAVON-balans 2020. Hoe gaat 

het met de reptielen, amfibieën en vissen in Nederland? Stichting RAVON, Nijmegen: 
11. 

Spikmans, F., 2020. Dwergmeervallen in Nederland worden vaak verward. Kijk op Exoten 
31: 10-11. 

Spikmans, F., 2020. Goudvis, toch geen onschuldig lieverdje. Kijk op Exoten 30: 6-7. 
Spikmans, F., P. Lemmers, H.J.M. op den Camp, E. van Haren, F. Kappen, A. Blaakmeer, G. 

van der Velde, F. van Langevelde, R.S.E.W. Leuven & T.A. van Alen, 2020. Impact 
of the invasive alien topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) and its associated 
parasite Sphaerothecum destruens on native species. Biological Invasions 22(2): 587-
601 (pdf).  

Spikmans, F., P. Lemmers, H.J.M. op den Camp, G. van der Velde, R.S.E.W. Leuven & T.A. 
van Alen, 2020.  Invasieve blauwband en Sphaerothecum destruens bedreigen 
inheemse visfauna. De Levende Natuur 121(3): 81-85.   

 
 

https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/visionair/article/2972/Kreefteninvasie.html
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1470160X20310773?token=04C25FA5402663E8A5EBEAFA7F62EDC38513881CE79C9844B4F1352DF41BDAE6DDCB95F071E242413540BC7B868118DE
https://bioone.org/journals/Journal-of-Shellfish-Research/volume-39/issue-2/035.039.0224/Shell-Mass-Biomass-Condition-and-Reproductive-State-of-the-Invasive/10.2983/035.039.0224.full
https://bioone.org/journals/Journal-of-Shellfish-Research/volume-39/issue-2/035.039.0224/Shell-Mass-Biomass-Condition-and-Reproductive-State-of-the-Invasive/10.2983/035.039.0224.full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720377275?via%3Dihub
https://www.reabic.net/journals/bir/2021/1/BIR_2021_Zhulidov_etal.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-019-02114-6.


19 
 

Amfibieën en reptielen 
Janse, J., E. Schotsmans, M. Yokoyama, J. Chalifour & T.P. van Wagensveld, 2020. First 

record of the Stout four-eyed Frog, Pleurodema brachyops (Cope 1869) on St. Martin. 
IRCF Reptiles & Amphibians 27(2): 251-252. 

Lambrikx, N. & R.P.J.H. Struijk, 2020. Lettersierschildpadden. Hulp gezocht bij het tellen 
van schildpadden. Schubben & Slijm 43: 14. 

Lemmers, P., R.P.J.H. Struijk, F. Spikmans & R. Aukema, 2020. Pilot bestrijding Italiaanse 
kamsalamander in Kroondomein het Loo in 2015, 2018 en 2019. Rapportnummer 18-
034. Natuurbalans - Limes Divergens BV / Stichting RAVON, Nijmegen. 

Lemmers, P., M.J. Gilbert, C.A.M. Wagemaker & B.H.J.M. Crombaghs, 2020. De genetische 
diversiteit, vitaliteit en authenticiteit van vroedmeesterpadpopulaties in Limburg. 
Natuurbalans - Limes Divergens BV, Stichting RAVON & Radboud Universiteit, 
Nijmegen. 

RAVON, 2020. Invasieve exoten: lettersierschildpad. RAVON-balans 2020. Hoe gaat het met 
de reptielen, amfibieën en vissen in Nederland? 20. Stichting RAVON, Nijmegen. 

Struijk, R.P.J.H., I. van Riemsdijk & B. Wielstra, 2020. ‘Gestreepte’ ringslangen in 
Nederland – Genetica, achtergrond en risico’s. RAVON 22(3): 54-57. 

Struijk, R.P.J.H. & N. Lambrikx, 2020. Exotische schildpadden; reproductie, nieuwe soorten 
en monitoringsprogramma. Kijk op Exoten 29: 12-13. 

Struijk, R.P.J.H., R. ter Harmsel, R. Laan & D. Park, 2020. Reproduction in an introduced 
population of Elaphe schrenkii (Strauch, 1873) in Eelde, The Netherlands. Russian 
Journal of Herpetology 27(6): 325-333. DOI: 10.30906/1026-2296-2020-27-6-325-
333 

Struijk, R.P.J.H., 2020. Knoflookpadden in de kustduinen van Callantsoog. RAVON 22(4): 
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Natuur & Milieu (WOT), Netwerk Ecologische Monitoring, rapportnummer 2020.050. 

Van Riemsdijk, I., R.P.J.H. Struijk, E. Pel, I.A.W. Janssen & B. Wielstra, 2020. Hybridisation 
complicates the conservation of Natrix snakes in the Netherlands. SALAMANDRA 
56(1): 78-82. 

 
Vogels 
Van Kleunen, A., 2020. Japanse nachtegaal - toekomstige vestiging in Nederland? Kijk op 

Exoten 31: 12-13. 
Van Kleunen, A., 2020. Gaat de grote Alexanderparkiet de halsbandparkiet achterna? Kijk op 

Exoten 33: 12-13. 
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op Exoten 30: 8-9. 
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7. 
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op Exoten 12-13. 
Van Roomen, M., Hustings, F., van Winden, E., Dronneau, C., Frauli, C., Strebel, N.,Wahl, 

J., Koffijberg, K. & van Turnhout, C. 2020. Waterbirds in the international Rhine 
Valley: numbers, distribution and trends ICPR rap nr. 277, Sovon rap. nr. 2020/99. 
International Commission for the Protection of the Rhine, Koblenz. 

Van Turnhout, C., F. Hustings, A. de Jong, A. van Kleunen, H. van Diek & J. van Betteray, 
2020. Vogelbalans 2020 – exoten. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 
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Bijlage 3. Media-aandacht in 2020 
 
Radio en tv 
1. Aziatische veldkers in Utrecht. Vroege Vogels Radio, 01-03-2020 (Baudewijn Odé, 

FLORON) 
2. Altijd thuis: schildpadden. Item over lettersierschildpadden in Nederland, met aandacht 

voor het meetprogramma. Vroege Vogels radio, 17-05-2020 (Jelger Herder, RAVON). 
3. Goudvis niet zo onschuldig als-ie lijkt. Vroege Vogels radio, 05-06-2020 (Frank 

Spikmans, RAVON). 
4. Wiedewiedenweg: Bestrijding Reuzenberenklauw. Hart van Nederland SBS6, 22-06-2020 

(Baudewijn Odé, FLORON & Annerie Rutenfrans, Beleef & Weet).  
5. Zo signaleer je zieke en dode reptielen en amfibieën. omroepbergendal.nl/radio/ 

programmering/kiekdor, 26-06-2020 (Annemarieke Spitzen, RAVON). 
6. ‘Tafeltje dekje’ in Eelde voor Russische rattenslangen. rtvdrenthe.nl, 26-06-2020 (Richard 

Struijk, RAVON). 
7. Waar komt die meterslange stierslang in de Haagse duinen toch vandaan? 

hartvannederland.nl, 07-07-2020 (Richard Struijk, RAVON). 
8. Worden de Haagse Duinen overspoeld met stierslangen? nporadio1.nl, 12-07-2020 

(Richard Struijk, RAVON). 
9. Veelbloemige roos: mooie woekeraar. Vroege Vogels Radio, 07-08-2020 (Baudewijn 

Odé, FLORON) 
10. Discussie over Sedum-matten in de middenberm. Vroege vogels radio. 22-11-2020 (Stef 

van Walsum, FLORON) 
 
Krant 
1. Verhitten grond loont tegen de duizendknoop. Gelderlander, 26-02-2020.  
2. De nijlpaarden uit de erfenis van Escobar. De Volkskrant – Wetenschap, 20-06-2020, p. 

20-21. (Rob Leuven). 
3. De reuzenberenklauw is het rood omrande verkeersbord aan de rand van de berm. De 

Volkskrant, 17-07-2020. 
4. De alsemambrosia maakt hooikoortspatiënten het leven zuur, maar kan worden bestreden. 

Nederlands Dagblad, 24-08-2020 (Baudewijn Odé) 
5. Oproep: stop verkoop invasieve exotische planten, De Brug Nijmegen, 27-9-2020 (IVN, 

FLORON Operatie Steenbreek). 
 

Overige media 
1. Kans op verwildering tuinplanten groter door ruim aanbod cultivars. naturetoday.com 7-2-

2020 (FLORON & NVWA) 
2. 11-2-2020; Geplooid sneeuwklokje – onbekend, maar stiekem gewoon aanwezig? 

naturetoday.com 11-2-2020 (Guus de Vries & Leonie Tijsma, FLORON) 
3. Wasbeer laat zich niet vangen. Maastricht, L1, 3 maart 2020 

https://www.1limburg.nl/wasbeer-laat-zich-niet-vangen-maastricht 
4. Limburgse wasberen buiten schot gebleven. De Limburger, 3 maart 2020. 
5. Wasberen ontkomen alsnog aan jacht. RTV Maastricht, 3 maart 2020 

https://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/149781983/Wasberen%20ontkomen%20alsnog%20a
an%20jacht 

6. Oproep aan terreinbeheerders: plant geen exoten! naturetoday.com 10-3-2020 (Baudewijn 
Odé en Michiel Verhofstad, FLORON) 

https://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/149781983/Wasberen%20ontkomen%20alsnog%20aan%20jacht
https://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/149781983/Wasberen%20ontkomen%20alsnog%20aan%20jacht
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7. Minder uitheemse rivierkreeften in natuurvriendelijke oevers. Rijn, Vecht en Venen. 18 
maart 2020. https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2020-03-18/minder-uitheemse-
rivierkreeften-in-natuurvriendelijke-oevers (Pim Lemmers & Rob Leuven). 

8. Rectificatie: Geplooid sneeuwklokje blijkt kruising. naturetoday.com, 24-3-2020 (Guus de 
Vries, Maik Janssen, & Leonie Tijsma, FLORON) 

9. Waterschildpadden in een koud kikkerlandje. naturetoday.com, 25-03-2020 (Naomi 
Lambrikx en Richard Struijk). 

10. De slangenschimmelqueeste. naturetoday.com, 01-04-2020 (Tariq Stark en Annemarieke 
Spitzen-van der Sluijs). 

11. Een ziek of dood amfibie: wat nu? naturetoday.com, 15-04-2020 (Annemarieke Spitzen en 
Maarten Gilbert). 

12. Inzaaien bloemen dooddoener voor wilde planten. naturetoday.com, 21-4-2020 (Sascha 
van der Meer, Leonie Tijsma & Edwin Dijkhuis, FLORON). 

13. Kosten bestrijding wasbeer ruim 91000 euro. L1, 22-4-2020 
https://www.1limburg.nl/kosten-bestrijding-wasbeer-ruim-91000-euro 

14. Nieuwe methode ontwikkeld om salamanderschimmel te vinden. naturetoday.com, 22-04-
2020 (Annemarieke Spitzen, Maarten Gilbert, Tariq Stark en Jelger Herder). 

15. Tijd voor de tuin. naturetoday.com, 24-4-2020 (NVWA & FLORON) 
16. Invasieve coralita verandert alles op Sint Eustatius. Bionieuws 30(8): 3, 25 april 2020 

(Rob Leuven).  
17. Nederlandse salamanders lijden onder een schimmelziekte. NRC.nl, 27-04-2020 

(Annemarieke Spitzen, Maarten Gilbert, Tariq Stark en Jelger Herder). 
18. Dierenclubs bezorgd over groot aantal ontsnapte wallaby's in Nederland, Nu.nl, 18 mei 

2020, https://www.nu.nl/opmerkelijk/6051890/dierenclubs-bezorgd-over-groot-aantal-
ontsnapte-wallabys-in-nederland.html' 

19. Binnenkort één centrale plek voor bestrijding woekerplant duizendknoop. nu.nl, 27-05-
2020 (Probos, WUR en Christel!). 

20. Onschuldige goudvis verstoort natuurlijk evenwicht. nos.nl, 07-06-2020 (Frank 
Spikmans). 

21. Zo signaleer je zieke en dode reptielen en amfibieën. naturetoday.com, 07-06-2020 
(Annemarieke Spitzen, Maarten Gilbert & Tariq Stark) 

22. Jarenlang doelwit in strijd tegen bont. De Limburger, 13 juni 2020.  
23. Aziatische modderkruiper blijkt andere soort, problemen voor grote Modderkruiper? 

naturetoday.com, 02-07-2020 (Jelger Herder & Frank Spikmans). 
24. Zaden bij Japanse duizendknoop! Kunnen ze kiemen en zich vestigen? naturetoday.com, 

02-07-2020 (Jenneke Leferink, Johan van Valkenburg, Joyce Penninkhof en Chris van 
Dijk). 

25. Slangen veroveren Haagse duinen: ‘Het is schrikken als je er een ziet. Ze zijn stevig en zo 
dik als een arm’. ad.nl, 05-07-2020 (Richard Struijk). 

26. Kaukasische dwerggrondel negeert lockdown en vestigt zich in Nederland. 
naturetoday.com, 07-07-2020 (Sanne Ploegaert, Mick Vos, Jelger Herder, Frank 
Spikmans & Mark Groen). 

27. Vanuit de Zwarte Zee opgerukt naar Nederland: de Kaukasische dwerggrondel. rd.nl, 08-
07-2020  (RAVON)   

28. Veelbloemige roos: hoe een fraaie tuinplant bedreigend wordt. naturetoday.com, 28-7-
2020 (FLORON en Staatsbosbeheer) 

29. Tien jaar campagne tegen exotische hooikoortsplant Alsemambrosia. naturetoday.com, 5-
8-2020 (o.a. FLORON). 

30. Exotische dieren en de huiskamer foute mix. Ad.nl, 15 augustus 2020, 
https://www.ad.nl/opinie/exotische-dieren-en-de-huiskamer-foute-mix~a2b53181/ 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2020-03-18/minder-uitheemse-rivierkreeften-in-natuurvriendelijke-oevers
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2020-03-18/minder-uitheemse-rivierkreeften-in-natuurvriendelijke-oevers
https://www.floron.nl/
https://www.floron.nl/
https://www.nu.nl/opmerkelijk/6051890/dierenclubs-bezorgd-over-groot-aantal-ontsnapte-wallabys-in-nederland.html
https://www.nu.nl/opmerkelijk/6051890/dierenclubs-bezorgd-over-groot-aantal-ontsnapte-wallabys-in-nederland.html
https://www.ad.nl/opinie/exotische-dieren-en-de-huiskamer-foute-mix%7Ea2b53181/


23 
 

31. Limburgse wasberen alweer ontsnapt. De Limburg, 26 augustus 2020. 
32. Help! Wat te doen met een ziek of dood amfibie of reptiel? sovon.nl, 02-09-2020 

(Annemarieke Spitzen). 
33. Zo maak je je tuin verantwoord herfstklaar. naturetoday.com, 8-9-2020 (Leonie Tijsma, 

Baudewijn Odé en Michiel Verhofstad, FLORON) 
34. Dodelijke schimmel bedreigt salamanders. gorssel.nl, 22-09-2020 (RAVON). 
35. Strijd om Koningshoeven duurt voort, maar de Franse muurhagedis komt niets tekort. 

bd.nl, 23-09-2020. 
36. Op slangensafari in de Haagse duinen – wat doet de Amerikaanse stierslang hier? 

Panorama 46/2020: p. 26-33 (Richard Struijk). 
37. Burgerparticipatie bij bestrijding van reuzenberenklauw door tekenen van contracten in 

bijzijn van Bert Velthuis. Nieuwsbrief gemeente Nijmegen digitaal, 30 september 2020 
https://www.nijmegen.nl/nieuwsbrief-nijmegen/nieuwsbrief-30-september/#c7261 

38. Sikaherten in het Noordhollands Duinreservaat. Nature Today, 21 oktober 2020. 
39. Worden dieren uit de EU verbannen? Unielijst Invasieve Exoten. Dendrobatidae 

Nederland magazine, https://www.gifkikkerportaal.nl/Gifkikkers/eu-dieren-unielijst-
invasieve-exoten (Rob Leuven). 

40. Haar op de scharen. De wolhandkrab is here to stay. Visionair 14/58: 4-8 (RAVON, 
Martijn Dorenbosch). 

41. Exoten kunnen ook een positieve rol hebben. Interview met Laura Verbrugge. 
Gepubliceerd in Vogelbalans 2020. Sovon, Nijmegen, pp. 12-13. 
 
  

https://www.floron.nl/
https://www.nijmegen.nl/nieuwsbrief-nijmegen/nieuwsbrief-30-september/#c7261
https://www.gifkikkerportaal.nl/Gifkikkers/eu-dieren-unielijst-invasieve-exoten
https://www.gifkikkerportaal.nl/Gifkikkers/eu-dieren-unielijst-invasieve-exoten
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Bijlage 4. Lezingen en organisatie bijeenkomsten 2020 
 
Lezingen 
1. Van Delft, J., R. Foppen & R. Leuven, 2020. Controverses en emoties rond exotische 

vogels en een amfibie. Van Vondelparkpapegaai tot Amerikaanse stierkikker. Flora- en 
faunacongres ‘Hoe blus je een heidebrand?’ SoortenNL en Radboud Universiteit. 
Nijmegen, 23 januari 2020. 

2. Van Els, P., 2020. Exoten in Nederland: ecologie, status en een blik in de toekomst. 
Lezing Landelijke Dag Sovon, 28 november 2020. 

3. Flores, N.Y., F.P.L. Collas, M.M. Schoor, C.K. Feld & R.S.E.W. Leuven, 2020. 
Assessing the potentially occurring fractions of native and alien freshwater mussels in 
shore channels along longitudinal training dams in the river Waal. NCR Days 2020: 
Managing changing rivers. 20 februari 2020, Nijmegen. 

4. Van Kleunen, A., 2020. Vogelexoten in Nederland. Lezing bij Vogelwacht Utrecht 
afdeling Doorn-Driebergen, 3 maart 2020. 

5. Majoor, F., 2020. De Nijlgans: onderzoek aan een intrigerende nieuwkomer. Lezing 
Landelijke Dag Sovon, 28 november 2020. 

6. Penninkhof, J., 2020. Resultaten landelijke praktijkproef, beslisboom en protocol. Cursus 
Natuur & Ruimte ‘Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen’, Wolfheze, 23 
en 25 juni 2020. 

7. Penninkhof, J., 2020. Risico’s van mannelijke duizendknopen. Cursus Natuur & Ruimte 
‘Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen’, Wolfheze, 23 en 25 juni 2020. 

8. Penninkhof, J., 2020. Landelijk protocol voor bestrijding en beheersing van duizendknoop 
en laatste ontwikkelingen. Kennismiddag Invasieve exoten provincie Gelderland, 24 
september 2020. 

9. Spitzen, A., 2020. De salamanderetende schimmel: een onzichtbare pandemie? RAVON-
dag, 14 november 2020.   

10. Verberk, W.C.E.P., 2020. Heat tolerance in two invasive amphipods is modulated by 
water oxygenation. NCR Days 2020: Managing changing rivers. 13 februari 2020, 
Nijmegen. 

 
Bijdragen aan de organisatie van congressen, workshops en dergelijke 

• Internationale Conferentie over Aquatische Invasieve Soorten (ICAIS) in 2022.  
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