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AANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDING    
 
In twee publieke ruimten in Gent die door de groendienst van de stad Gent worden beheerd, is de invasieve 
exotische waterplant verspreidbladige waterpest prominent aanwezig. Een eerste reeks waterpartijen ligt in 
de Lange Velden te Wondelgem, een bufferzone tussen de R4 en een verkaveling. Tezamen zijn deze 
ongeveer 18.000 m² groot (Figuur 1). Een andere waterpartij is gelegen in het Malpertuuspark aan de 
Brugsesteenweg te Gent, nabij de Bourgoyen-Ossemeersen en is ongeveer 10801 m² groot (figuur 2).  
 
Omdat deze plant ook waterpartijen in de Bourgoyen-Ossemeersen (in eerste instantie via het 
Malpertuuspark) kan koloniseren wenst de stad Gent werk te maken van een bestrijding van deze soort.   
 

Figuur 1. Situering van de waterpartijen aan de Lange Velden met volgende oppervlaktes: ‘waterloop west’ (groen; 
vijver 1): 3.700 m²; ‘waterloop centraal’ (oranje; vijver 2): 2.200 m²; ‘waterloop oost’ (rood; vijver 3): 6.000 m²; 

‘buffervijver’ (groen; vijver 4): 6.000 m². De pijl geeft de richting van waterafvoer aan. Alle vijvers wateren gezamenlijk 
af in de Lieve. Vijvers 1 en 4 ontvangen water uit de woonwijk ‘Langeveld’ ten zuiden. Tevens is er een overlloop met 

terugslagklep uit de Lieve in vijver 1. Van vijvers 1 en 4 stroomt overtollig water over een breuksteenbed naar vijver 2. 
Vijver 2 is met een buis verbonden met vijver 3. Vijver 3 staat in open verbinding met de Lieve. 

 

 

VRAAGSTELLINGVRAAGSTELLINGVRAAGSTELLINGVRAAGSTELLING    
 
Wat is (zijn) de meest aangewezen bestrijdingstechniek(en) om de verspreidbladige waterpest op deze 
locaties weg te krijgen? 
 

 

                                           
1 Deze oppervlakte is de oppervlakte volgens de stad Gent. Volgens de berekening in ESRI® ArcMap™ 10.0 is de 
oppervlakte ca. 1300m².  
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Figuur 2. Situering van de waterpartij (paars omlijnd) in het Malpertuuspark met een oppervlakte van 1300 m².  
De afbakening van het deelgebied Bourgoyen-Ossemeersen, onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk, is 

aangeduid met verticale groene strepen.  

 

 

TOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTING    

1.1.1.1. AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

Verspreidbladige waterpest, Lagarosiphon major (Ridley) Moss (figuren 3 en 4), een vertegenwoordiger van 
de kikkerbeetfamilie (Hydrocharitaceae), is van Afrikaanse herkomst, maar reeds geruime tijd in Europa 
aanwezig. De eerste melding in België dateert van 1993 (Bouxin & Lambinon 1996). Vanaf 2004 zijn er 
waarnemingen op verspreide plaatsen in Vlaanderen (provincies West-Vlaanderen en Antwerpen), nu dus 
ook in het Gentse. De soort heeft een brede ecologische amplitude, groeit zeer snel en verandert de 
milieuomstandigheden in haar eigen voordeel. Ze heeft in België de hoogst mogelijke score (12, categorie 
A1) op de ISEIA2-lat voor risicobeoordeling van niet-inheemse soorten gekregen 
(http://ias.biodiversity.be/species/show/68) en bestrijding is dus als prioritair te beschouwen. In een 
eerder INBO-advies is voorgesteld verspreidbladige waterpest op te nemen in een beheerregeling voor 
waterplanten waarvoor actieve uitroeiing dringend is (Adriaens et al. 2009). Voor meer informatie over de 
soort wordt verwezen naar Matthews et al. (2012a, 2012b) en Lafontaine et al. (2013).  

Hoewel verspreidbladige waterpest in Europa uitsluitend is aangewezen op vegetatieve voortplanting, is het 
verspreidingspotentieel aanzienlijk: sinds 1944 heeft de soort zowat de hele zuidelijke helft van het 
Verenigd Koningrijk ingepalmd. Niettemin gebeurt verspreiding enkel door transport van planten of 
plantfragmenten door water en mens. Transport door watervogels is niet aangetoond. Afwezigheid in 
waterlopen in de omgeving en het ontbreken van actieve recreatie (pleziervaart, hengelen,…) wijzen er op 
dat de introducties in Gent en Wondelgem, zoals ook elders in Vlaanderen, gebeurden door het wegwerpen 
of opzettelijk uitplanten van materiaal uit aquarium- of tuinvijvercultuur. De exacte herkomst hiervan is 
wellicht niet te achterhalen, maar louter al de aanpalende woonwijken en de vrij talrijke bezoekers 
vergroten de kans op een dergelijke wijze van introductie. 

                                           
2 ISEIA = Invasive Species Environmental Impact Assessement. 
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Figuren 3 & 4. 3. (links) Verspreidbladige waterpest in vijver 3 te 
Wondelgem (foto J. Packet, 14/5/2014). 4. (rechts) Detail van 

een plant uit het Malpertuuspark (foto T. Adriaens, 8/03/2014). 

1.1 1.1 1.1 1.1 Overzicht bOverzicht bOverzicht bOverzicht bestrijdingestrijdingestrijdingestrijdingsmethodensmethodensmethodensmethoden        

Als bestrijdingsmethoden komen in aanmerking: 

• chemische bestrijding (zie 1.1.1) ; 
• manuele en mechanische bestrijding: maaien en/of verwijderen van biomassa (zie 1.1.2); 
• biologische bestrijding door:  

o overbegrazing (zie 1.1.3);  
o soortspecifieke plagen en ziekten (zie 1.1.4); 

• ongeschikt maken van de habitat door: 
o tijdelijke lichtbeperking (zie 1.1.5);  
o permanente lichtbeperking (zie 1.1.6); 
o tijdelijk droog zetten (zie 1.1.7); 
o tijdelijk dempen (zie 1.1.8); 

• wijzigen van de nutriëntenbeschikbaarheid (zie 1.1.9); 
• omvormen tot moeras (zie 1.1.10). 

Hoewel van een aantal van deze maatregelen hooguit ‘beperking’ en niet zozeer ‘volledige eliminatie’, zoals 
gesteld in de adviesvraag, verwacht mag worden, is het vanwege de zeer moeilijke bestrijding van 
verspreidbladige waterpest en de verwachting dat nieuwe vindplaatsen in de nabije toekomst gemeld 
zullen worden, zinvol om hier het volledige spectrum kort te bespreken.        

Verschillende methoden zullen de hoeveelheid waterplanten tijdelijk sterk reduceren of zelfs tot volledige 
vegetatieloosheid leiden. In een voedselrijk water zal de kans op het optreden van fytoplanktondominantie 
en sterke ontwikkeling van cyanobacteriën dan aanzienlijk vergroten (zie bijv. Declerck et al., 2006; Van 
Wichelen et al., 2014). Hierdoor kan de ‘genezing’ nauwelijks beter dan de kwaal zijn en wordt enkel het 
gevaar op verdere verspreiding van verspreidbladige waterpest gereduceerd. Met waterplanten 
geassocieerde fauna wordt eveneens gedecimeerd. Het opnieuw verkrijgen van een voldoende heldere, 
met waterplanten begroeide situatie is dan niet evident. Dit is omdat het doorbreken van de mechanismen 
die een troebele toestand bestendigen, zorgen voor een aanzienlijke verlaging van het in de waterkolom 
beschikbare fosfor en bijkomende maatregelen (biomanipulatie, herintroductie van soorten) kan vergen.    
Bovendien bestaat bij alle methoden die concurrerende waterplanten elimineren, de kans dat 
verspreidbladige waterpest als meest competitieve overlever nog meer bevorderd wordt (Haury et al., 
2010). 

Naast actieve bestrijding is flankerend beleid m.b.t. de preventie van nieuwe haarden een aandachtspunt.    
Behalve door communicatie naar aangelanden en gebruikers van geïnfecteerde terreinen kan dit door het 
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informeren en voorlichten van openbare besturen en diensten belast met beheer van geïnfecteerde 
terreinen en het uitwerken en implementeren van aangepaste bioveiligheidsvoorschriften die verdere 
verbreiding van plantfragmenten via bewegingen van personeel en materieel kunnen tegengaan. Op dit 
laatste aspect wordt in dit advies evenwel niet verder ingegaan. 

1.1.11.1.11.1.11.1.1 CCCChemische bestrijdinghemische bestrijdinghemische bestrijdinghemische bestrijding    

De soort is gevoelig voor herbiciden met dichlobenil, diquat, endothal(l), fluridone, terbutryn of triclopyr. 
Omdat bij triclopyr, dichlobenil en diquat hergroei optreedt zal eenmalige toepassing echter niet volstaan 
(Matthews et al. 2012a). Bij gebruik van sulfosulfuron treedt schade aan de plant pas op bij concentraties 
die in oppervlaktewater waarschijnlijk niet gedurende een voldoende lange periode haalbaar zijn (Davies et 
al. 2003). Al deze herbiciden zijn niet selectief. Het plots afsterven van grote hoeveelheden vegetatie kan, 
onder meer, zuurstofdeficiëntie in het water (incl. vissterfte) en geuroverlast veroorzaken, en tot een 
troebele toestand leiden (zie 1.1.3), of het pad verder effenen voor verspreidbladige waterpest. Voor het 
elimineren van kleine hoeveelheden moeilijk bereikbare planten zijn er soms weinig alternatieven. Onder 
meer Harper et al. (2007) beschouwen chemische methoden als het meest kostenefficiënt. 
 
Van de vermelde middelen zijn enkel nog deze met diquat of triclopyr in Europa toegelaten    
(http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.detail). Hun gebruik is in België 
gebonden aan bepaalde grondgebruiken en teelten; op de toepassing van pesticiden op minder dan 6 m 
van oppervlaktewateren geldt in Vlaanderen een algemeen verbod. Voor plagen die een gevaar inhouden 
voor het milieu, de biodiversiteit of het vee kan evenwel bij de Vlaamse Milieumaatschappij een afwijking 
hierop aangevraagd worden middels een dossier via procedure 3 ‘probleemsoort of veiligheidsprobleem’ 
(zie hiervoor VMM, 2014). Ook dient het gebruik van pesticiden door openbare besturen te worden 
afgebouwd (cf. Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de reductieprogramma’s 
ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest, 
19/12/2008; Decreet houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare 
diensten in het Vlaamse Gewest, 8/2/2013) en met uitzondering van specifieke gevallen op 1/1/2015 tot 
nul te worden herleid (cf. Decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest, 
15/3/2013). Na 1 januari 2015 kunnen pesticiden door openbare besturen enkel nog gebruikt worden 
indien er geen afdoende, niet-chemische bestrijdingswijze voorhanden is, of als een beheer zonder 
pesticiden onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen.  
 
Toepassing van herbiciden in perioden waarin water wordt afgevoerd is niet efficiënt wegens verdunning en 
zal verontreiniging van andere wateren veroorzaken. 

1.1.21.1.21.1.21.1.2 Maaien en vMaaien en vMaaien en vMaaien en verwijderen van biomassaerwijderen van biomassaerwijderen van biomassaerwijderen van biomassa     

van Valkenburg (2014) raadt aan ‘zo volledig mogelijk verwijderen, inclusief ondergrondse delen; 
fragmentatie voorkomen’, zonder verdere verwijzing naar een bepaalde methode. Hoe moeilijk dit zal zijn 
indien reeds een grotere populatie aanwezig is, hoeft weinig uitleg; zeer kleine stengelfragmenten kunnen 
immers opnieuw tot volwassen planten uitgroeien en ook delen die in de waterbodem achterblijven hebben 
dit potentieel.  

Maaibeheer geeft bij waterplanten als verspreidbladige waterpest hooguit de mogelijkheid om de 
hoeveelheid te verminderen of de dominantie te doorbreken. Howard-Williams (1993) vermeldt dat in een 
oligotroof meer Nitella (een kranswiergeslacht) het overwicht kon verwerven na drie maaibeurten om de 
zes maanden. Dit is wellicht enkel mogelijk als de productiviteit laag is en de groeisnelheid van 
verspreidbladige waterpest beperkt blijft.  

Machinaal maaien (met een grote maaiboot die tot 30 m3 kan vervoeren) wordt al sinds 1998 jaarlijks 
toegepast op enkele tientallen hectare in de Etang Blanc nabij Bayonne (Frankrijk; http://www.gt-
ibma.eu/wp-content/uploads/2014/01/140422_Lagarosiphon_Etang-Blanc_ES.pdf), een ondiep meer 
van 183 ha. Geoogste planten worden droog gestockeerd voor compostering. Het beheer gebeurt vooral in 
functie van het recreatief gebruik van het meer (watersport, visvangst en jacht). De densiteit van 
verspreidbladige waterpest fluctueerde doorheen de jaren tussen ca. 50 en bijna 350 m3.ha-1, maar is 
slechts in beperkte mate afgenomen. Indien niet elk jaar gemaaid wordt is er echter eerder een toename 
van de biomassa. Het is onbekend of dit beheer enig effect heeft op de biodiversiteit. In Ierland zijn er op 
dit vlak wel beperkte positieve gevolgen gemeld (Bickel & Closs 2009). Maaien in de wintermaaien is 
mogelijk effectiever dan in de zomer, omdat de planten dan een andere groeiwijze hebben en veeleer naar 
de bodem zouden zinken (Cowan et al., 2009) 

Problemen bij het maaien van verspreidbladige waterpest zijn onvolledige verwijdering, vooral het aanwezig 
blijven van rhizomen in de bodem en het achterblijven van niet-vlottende planten, verspreiding van talrijke 
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fragmenten, onbereikbaarheid van bepaalde delen en hinderlijke objecten (stronken, takken,…) waar 
planten achter blijven haken of die maaien onmogelijk maken. 

Mechanisch maaien vergt apparatuur aangepast aan de dimensies van de waterpartij (grootte, diepte) en 
een vlakke bodem.    De werkdiepte is beperkt tot een tweetal meter.    Matthews et al. (2012a) geven de 
voorkeur aan een maaikorf die vanop de oever werkt voor kleinere wateren en boten die gelijktijdig snijden 
en verzamelen voor grotere wateren. Faciliteiten zijn nodig voor vlotte toegang tot het water, afvoer en 
opslag van maaisel.  

Indien gewerkt wordt met sleepkabels tussen twee tractoren kunnen de wortels wel gedeeltelijk verwijderd 
worden, maar er blijven veel fragmenten achter en de bodem wordt sterk verstoord (de Winton et al., 
2013). Toepassing is hooguit mogelijk in verstevigde afvoerkanalen.  

Ook ‘rototilling’ (frezen) is toegepast. Indien 3-5 cm diep wordt gewerkt, kan dit enig resultaat opleveren, 
maar in vergelijking met andere methoden wordt dit duur en minder efficiënt bevonden    (Chisholm, 2006). 
De bodemverstoring is bovendien zeer intens, met allerlei ongewenste gevolgen die hieraan verbonden zijn. 
Er blijven eveneens veel fragmenten verspreid in het water achter. 

Mechanisch beheer van waterplanten moet in de tijd herhaald worden en is doorgaans niet duurzaam 
(Podraza et al., 2008; Vernon & Hamilton, 2011). Bij maaien is bijv. sprake van herhaling om de 3-4 
maanden (Clayton, 2006), maar dit zal sterk afhangen van de groeiomstandigheden.  

Manuele verwijdering is enkel bij kleine hoeveelheden mogelijk, maar zal niettemin nodig zijn om resten op 
te ruimen na het inzetten van mechanische middelen, indien men eliminatie wenst te bekomen. Ook dit zal 
frequent, zelfs meermaals in eenzelfde groeiseizoen, moeten gebeuren om enig resultaat te boeken. 
Handmatig verwijderen is, volgens de hierna vermelde Nieuw-Zeelandse bronnen, mogelijk bij begroeiingen 
van minder dan 1 m2 of bij verspreide planten in zeer lage densiteit. Harken of dreggen kan gebeuren bij 
kleine wateren of in delen met een beperkte oppervlakte, maar bij grotere infestaties is het effect minimaal 
(Chisholm, 2006; de Winton et al., 2013). Een bijzondere werkwijze is ‘suction dredging’, waarbij de 
planten onder water als het ware met een ‘stofzuiger’ verwijderd worden. Volgens Chisholm (2006) zou dit 
verspreidbladige waterpest tot drie jaar onder controle kunnen houden. Goede zichtbaarheid (helderheid 
van het water) van de planten is belangrijk en bij een diepte van meer dan 1,2 m zou snorkelen of duiken 
nodig zijn. 

Baggeren en volledig ruimen van zowel sediment als alle planten is een meer ingrijpende maatregel. Hierbij 
worden ook de delen die in de waterbodem verankerd zijn – overblijvende, vertakte rhizomen – verwijderd 
Dergelijke maatregel dient minder recurrent toegepast te worden. Daarnaast kan het verwijderen van 
sediment de nutriëntenbelasting verminderen, waardoor de productiviteit kan dalen en inheemse soorten 
met een grote diasporenbank, bijv. kranswieren, meer kansen krijgen. Het is wellicht onmogelijk om enkel 
door nat baggeren alle planten en fragmenten te verwijderen, zodat intensieve opvolging en verdere 
verwijdering nodig zullen zijn. Bovendien bekwamen Stiers et al. (2011) zelfs een ietwat betere groei van 
verspreidbladige waterpest na het verwijderen van organisch slib tot op de onderliggende minerale bodem. 
De kansen op succes zijn beter indien de waterbodem kan worden drooggelegd en de sedimenten grondig 
verwijderd kunnen worden. 

1.1.31.1.31.1.31.1.3 OverbegrazingOverbegrazingOverbegrazingOverbegrazing    

Verspreidbladige waterpest wordt onvoldoende gegeten door inheemse dieren (watervogels, rietvoorn, 
ongewervelden,…) om de aangroei effectief te beperken. Selectieve begrazing van andere soorten 
waterplanten kan zelfs dominantie in de hand werken (Lake et al., 2002). Overbegrazing door graskarper, 
Ctynopharyngodon idella (Valenciennes), kan wel leiden tot sterke vermindering of volledige eliminatie op 
korte termijn (tweetal jaren). De methode is vrij goedkoop, maar ook niet selectief.    Verspreidbladige 
waterpest behoort niet tot de favoriete voedselplanten van graskarper; ‘zachtere’ soorten zullen eerst 
genuttigd worden (Edwards, 1974). Enkel zwaardere vissen (≥ 0,5 kg) zullen grotere hoeveelheden 
consumeren (Edwards, 1974). De benodigde visdensiteit hangt onder meer af van de hoeveelheid 
vegetatie en of men al (tot ca. 300 kg.ha-1) dan niet (tot ca. 50 kg.ha-1) volledige vegetatieloosheid 
nastreeft (Pípalová, 2006). Volgens de Winton et al. (2013) moeten minstens 50 vissen van 25 cm 
(staartvorklengte) per hectare begroeiing worden uitgezet. Een voorwaarde voor eliminatie is ook dat de 
planten overal bereikbaar zijn, wat in zeer ondiep water (< 20 cm; Clayton & Wells, 1999) en meer 
geïsoleerde delen niet altijd het geval hoeft te zijn. Bovendien moet vermeden worden dat de vissen 
ontsnappen naar andere wateren en mogen de omstandigheden niet tot hun sterfte leiden. Het bepoten 
met graskarper kan wijzigingen in sedimentsamenstelling en hydrochemie veroorzaken en de 
habitatkwaliteit voor andere organismen beïnvloeden (Pípalová, 2006). Het achteraf verwijderen van alle 
uitgezette exemplaren is vaak niet eenvoudig. Graskarpers kunnen minstens 20 jaar oud worden en 
overleven op een dieet van louter gras, afgevallen bladeren en algen (de Winton et al., 2013). 
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Verder is het uitzetten van graskarper, een niet-inheemse soort, onderworpen aan (1) de visserijwetgeving, 
die het in niet-afgesloten wateren mogelijk maakt vissoorten te introduceren via opname in een provinciaal 
bepotingsplan door het Agentschap voor Natuur en Bos of (2) het Soortenbesluit (zie 1.1.4) in het geval het 
om afgesloten wateren gaat In dit geval dient het Agentschap een afwijking hierop te verlenen. 

1.1.4 1.1.4 1.1.4 1.1.4 Plagen en ziektenPlagen en ziektenPlagen en ziektenPlagen en ziekten    

Bestrijding van verspreidbladige waterpest door het introduceren van gastheerspecifieke pathogenen en 
fytofagen uit het herkomstgebied is nog in het onderzoekstadium, maar kan op termijn de kosten voor 
bestrijding drukken (Baars, 2011). Een minerende vlieg (Hydrellia lagarosiphon Deeming) en een dansmug 
(cf. Polypedilum sp.) komen mogelijk in aanmerking, waarbij een grotere effectiviteit verwacht wordt 
wanneer beide gezamenlijk ingezet worden (Paynter, 2013). De eerste jaren wordt toepassing in Europa 
echter nog niet verwacht. 

Eveneens experimenteel en nog niet in het veld toegepast, is inundatieve behandeling3 met de niet-
selectieve schimmel Mycoleptodiscus terrestris (Gerd.) Ostaz (Mt, mycoherbicide) en dit al dan niet in 
combinatie met herbiciden (Nelson et al., 1998; Nelson & Shearer, 2008).  

De toepassing van niet-inheemse biologische controle-agentia (excl. vissen in niet-afgesloten wateren) voor 
(geïntegreerde) biologische bestrijding, is gebonden aan bepalingen gestipuleerd in het Soortenbesluit 
(Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Soortenbescherming en Soortenbeheer, 15/5/2009). 
Voor de introductie van uitheemse soorten in het kader van biologische bestrijding is een voorafgaandelijke 
risico-analyse nodig, waarin wordt aangetoond dat er geen kans bestaat op ongunstige gevolgen voor 
natuurlijke habitats of soorten in het Vlaamse Gewest (Art18, 2). 

1.1.5 1.1.5 1.1.5 1.1.5 Tijdelijke lTijdelijke lTijdelijke lTijdelijke lichtichtichtichtbeperkingbeperkingbeperkingbeperking    

Hoewel de lichtbehoefte gering is (Matrat et al., 2006), heeft verspreidbladige waterpest , zoals elke 
vaatplant, een zekere hoeveelheid licht nodig. Door het aanbrengen van een benthische barrière op de 
bodem of kleurstoffen in de waterkolom kan getracht worden om lichtlimitatie te bekomen. 

Het bedekken met jute matten is in Ierland in delen van Lough Corrib met succes toegepast (Caffrey et al., 
2010). Het betrof grof geweven textiel op rollen van 5 x 900 m (ca. 0,2 kg/m2, maaswijdte niet vermeld), 
waarvan stroken met een lengte van 100 m door duikers of vanuit een aangepaste boot overlappend 
werden aangebracht op een oppervlakte van 100 tot 5000 m2. De stroken werden aan de randen elke 5 m 
met gewichten verzwaard. De planten worden hieronder op de bodem samengedrukt, sterven en zijn niet in 
staat opnieuw uit te groeien. Dergelijke matten blijven veel beter op de bodem liggen dan kunststoffolie, 
leiden niet zo vlug tot opstapeling van gassen uit de bodem en bodemanoxie en zijn na enkele jaren 
verteerd, zodat ze niet verwijderd dienen te worden (desintegratie bij aanraken na 17 maanden). Inmiddels 
kunnen inheemse soorten, inz. kranswieren maar ook Myriophyllum en Potamogeton spp., zich op de 
bedekte delen vestigen. Bij het succesverhaal van Lough Corrib mag niet vergeten worden dat het hier 
plaatselijke infestaties betrof die volledig afgedekt konden worden. 

In Ierland bleek 4 maanden afdekken voldoende te zijn om de planten te doden. Hofstra et al. (2010, 
geciteerd in de Winton et al., 2013) vermelden 5 maanden. 

Uit testen met jute matten in Duitse meren bleek dat de hoeveelheid smalle waterpest (Elodea nuttallii), 
een soort met een enigszins gelijkaardige morfologie als verspreidbladige waterpest, het eerste jaar wel 
sterk verminderde, maar dat in daaropvolgende jaren, naarmate de matten gedegradeerd en beschadigd 
raakten, de bedekte delen opnieuw gekoloniseerd werden en de planten doorheen de mazen wortelden 
(Hoffmann et al., 2013). In aquaria kon Elodea vrij vlot doorheen doek van 0,2 kg/m2 met een maaswijdte 
tot 1 mm groeien. In een voedselrijker meer raakte het doek sterk begroeid met algen, waardoor de mazen 
gedicht werden. Door gasophoping werd de mat gedeeltelijk opgetild, waardoor de bedekte oppervlakte 
met 1/3 verminderde. Als besluit stellen Hoffmann et al. (2013) dat de effectiviteit van het afdekken met 
jute matten zal afhangen van de omstandigheden en dat verder onderzoek naar materiaalkeuze en 
maaswijdte nodig is, waarbij ook mogelijke combinatie van verschillende maasgrootten gesuggereerd 
wordt. In grote lijnen kan dit ook naar de bestrijding van verspreidbladige waterpest met deze methode 
worden doorgetrokken, zij het dat deze soort minder geneigd zal zijn om doorheen het doek te groeien. 
 

Het gebruik van niet-permeabele kunstoffolie wordt afgeraden (zie Hoffmann et al., 2013). Om 
gasophoping onder het textiel te vermijden, kan het sediment eerst verwijderd worden. Laitala et al. (2012) 
suggereert dat dit best al gebeurt vanaf een sedimentdikte van 4 cm. 

                                           
3 Een dermate groot aantal individuen van een bepaald organisme introduceren dat hiervan een afname van de te 
bestrijden soort verwacht mag worden. 
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Het spreekt voor zich dat indien niet de volledige oppervlakte waarin verspreidbladige waterpest voorkomt 
gelijktijdig bedekt kan worden, hernieuwde kolonisatie steeds mogelijk zal zijn. Matthews et al. (2012a) 
vermelden dat jute matten reeds in de loop van een bestrijdingsexperiment in een Nederlands kanaal 
begroeid raakten met verspreidbladige waterpest door van elders aangevoerde fragmenten. 

Ook boven het water opgehangen doek kan effectief zijn om de soort te controleren (de Winton et al., 
2013), maar een dergelijke opstelling is technisch moeilijker te realiseren en meer schadegevoelig dan het 
afdekken van de bodem. 

Door het toevoegen van niet-toxische zwarte en/of rode kleurstoffen aan het water kan in kleinere wateren 
eveneens lichtlimitatie nagestreefd worden. De meeste toepassingen van dergelijke producten tot zover 
zijn van ‘esthetische aard’. Hoewel commercieel aangeprezen (zie bijv. www.dyofix.co.uk) zijn er weinig of 
geen positieve resultaten gepubliceerd. Ludwig et al. (2010) vonden geen significant effect van 
Aquashade® (2x aanbevolen dosis) op wortelende waterplanten. Eigen ervaringen met Dyofix (eveneens 
boven de aanbevolen dosis) bij bestrijding van watercrassula (Crassula helmsii) waren evenmin positief 
(Denys et al., 2014). Wanneer de planten in zeer ondiep water groeien, zoals nabij de oevers vrijwel steeds 
het geval is, is het nagenoeg onmogelijk om het beschikbare licht op deze wijze voldoende terug te dringen. 
Bovendien verschuift de fotische zone bij een in de zomer dalende waterstand naar lagere delen van de 
waterpartij, zodat ook hier groei mogelijk blijft. Verspreidbladige waterpest zal sowieso bij lichtgebrek een 
hoge productiviteit kunnen handhaven door horizontale groei vlak onder het wateroppervlak. De toepassing 
van dergelijke kleurstoffen in Vlaanderen is niet toegelaten; enkel voor experimentele doeleinden kan door 
FOD Volksgezondheid toestemming verleend worden deze producten te gebruiken.  

1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 Permanente lichtPermanente lichtPermanente lichtPermanente lichtbeperkingbeperkingbeperkingbeperking    

Matrat et al. (2006) en de Winton et al. (2013) vermelden het aanplanten van bomen en struiken op de 
oevers als maatregelen om ongewenste op of nabij de oever groeiende soorten terug te dringen. Voor 
waterplanten die de gehele oppervlakte van enigszins bredere waterpartijen innemen, zal de afname 
beperkt blijven en niet tot volledig verdwijnen leiden. Door overhangende takken sterk beschaduwde delen 
kunnen eventueel vegetatievrij blijven. Door schaduw mag ook buiten de begroeiing zelf enige vermindering 
van alle ondergedoken planten verwacht worden. Maximaal kan aan een breedte van een 20-tal m gedacht 
worden. Of de geleidelijke verandering in waterbodemkwaliteit door accumulatie van bladresten bijzonder 
nadelig zou zijn voor verspreidbladige waterpest is onbekend, maar dit gaat evenzeer gepaard met verlies 
van inheemse waterplanten. Het zal wel meerdere jaren duren vooraleer enig effect wordt bereikt.  

1.1.7 1.1.7 1.1.7 1.1.7 Droog zettenDroog zettenDroog zettenDroog zetten    

Verspreidbladige waterpest is niet bestand tegen geheel uitdrogen, zodat het volledig ontwateren van een 
waterpartij en het voldoende laten uitdrogen van de bodem in principe zouden moeten volstaan om de 
plant volledig uit te roeien. Champion et al. (2002) melden echter dat draineren van waterpartijen in Nieuw-
Zeeland geen succes was. Het voldoende uitdrogen van de modder (bij Myriophyllum aquaticum nodig tot 
een diepte van 20 cm volgens Matrat (2006)) zal doorslaggevend zijn maar is vaak moeilijk te realiseren. 
Dit zal ook van de weersomstandigheden afhangen. Het uitdrogen van de bodem zou door omwerken 
bevorderd kunnen worden (Matthews et al., 2012a). Er is weinig informatie omtrent de overlevingsduur van 
de soort in natte modder.  

De effecten van droogstand in perioden met vorst op verspreidbladige waterpest zijn onbekend. 

1.1.81.1.81.1.81.1.8    Tijdelijk dempenTijdelijk dempenTijdelijk dempenTijdelijk dempen    

Een zeer extreme, maar effectieve maatregel bestaat er in om de waterpartij geheel op te vullen en na 
enige tijd opnieuw uit te graven. Hierbij moet uiteraard opgelet worden dat tijdens de werken geen 
verspreiding naar andere waterpartijen gebeurt door waterverplaatsing of met machines en dat er geen 
plasjes overblijven waarin de soort een tijdelijke schuilplaats kan vinden. 

1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 WijzigenWijzigenWijzigenWijzigen    nutriëntenbeschikbaarheidnutriëntenbeschikbaarheidnutriëntenbeschikbaarheidnutriëntenbeschikbaarheid    

Verspreidbladige waterpest verdraagt lage nutriëntenconcentraties, groeit in helder evenals troebel water 
en is een efficiënte competitor die tot diep in de bodem wortelt (Lafontaine et al., 2013; Matthews et al. 
(2012a en referenties hierin). Er is weinig of geen ervaring met nutriëntenbeheer in relatie tot controle van 
de soort, maar succes is weinig waarschijnlijk, tenzij uitgesproken voedselarme omstandigheden 
gerealiseerd kunnen worden, wat bij de in het grootste deel van Vlaanderen courante bodemcondities 
veelal uitgesloten zal zijn. In zeer eutrofe omstandigheden gaat de soort pas achteruit als het doorzicht erg 
gering wordt, wat op zich tegengewerkt wordt door de plant zelf.   
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1.1.10 1.1.10 1.1.10 1.1.10 Omvormen tot moerasOmvormen tot moerasOmvormen tot moerasOmvormen tot moeras    

Als grotere helofyten (riet, lisdodde,…) de volledige waterpartij begroeien en open water plaats maakt voor 
moerassige omstandigheden, verdwijnen ook alle volledig submers groeiende soorten. Hoe kleiner de 
diepte, hoe sneller dit normaliter zal gebeuren. Delen waar de zomerwaterstand rond of iets boven het 
maaiveld evolueert zullen eerst verlanden. Het toelaten van natuurlijke verlanding en struweelontwikkeling, 
waardoor de omstandigheden geleidelijk minder geschikt worden voor verspreidbladige waterpest , kan als 
een meer passieve maatregel beschouwd worden, maar kan eveneens door specifieke 
inrichtingsmaatregelen of aanplantingen bevorderd worden. 

1.1.11 1.1.11 1.1.11 1.1.11 Combinatie van maatregelenCombinatie van maatregelenCombinatie van maatregelenCombinatie van maatregelen    

De combinatie van meerdere maatregelen in veldsituaties is enkele malen beschreven. In Nieuw-Zeeland, 
bijvoorbeeld, zijn mechanische en manuele verwijdering samen toegepast (Clayton, 2006). In Ierland 
werden de maatregelen maaien, manuele verwijdering en afdekken samen toegepast (Caffrey et al., 2011). 
In Bretagne (étangs de Montgermont, Frankrijk) is verspreidbladige waterpest geheel verdwenen uit een 
vijver nadat deze is afgelaten, het sediment geruimd werd en er een behandeling met fluridone (in 
onbekende concentratie) gebeurde (http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/especes-
invasives/Flore-continentale/Invasives-averees/L-Elodee-crepue-Lagarosiphon-major).  
 
1.21.21.21.2 De optiDe optiDe optiDe optie ‘ne ‘ne ‘ne ‘niets doeniets doeniets doeniets doen’’’’    

 

Omdat het risico op verspreiding buiten de mens om zeer gering is in afgesloten wateren en de in 
Nederland gebruikelijke bestrijdingsmethoden veeleer uitbreiding door fragmentatie in de hand werken, 
raden Matthews et al. (2012a, 2012b) aan om zo weinig mogelijk tussen te komen eenmaal dat de plant 
zich grondig gevestigd heeft. Deze auteurs vermelden ook dat op een Nederlandse groeiplaats zonder 
beheer een geleidelijke vermindering van de fitness en hoeveelheid werd waargenomen. Hierbij kon een 
meer evenwichtige vegetatie tot stand komen. Gelijkaardige ontwikkelingen en een bepaalde mate van 
inburgering zijn al vaker bij Elodea spp. (in het bijzonder brede waterpest, Elodea canadensis) opgetreden. 
Er is in onze regio echter nog maar weinig bekend over het gedrag van verspreidbladige waterpest in niet-
beheerde situaties op langere termijn.  
 
Verhinderen van verdere verspreiding is bij deze optie essentieel. Dispersie door menselijk tussenkomst is, 
zeker in publiek toegankelijke gebieden, echter maar beperkt te beïnvloeden. Gerichte 
informatieverstrekking, bewustmakingscampagnes, waarschuwingsborden, beperkte toegang tot 
waterpartijen, toezicht,… behoren tot de mogelijkheden, maar de effectiviteit is onzeker. Verscherpte 
aandacht voor waterpartijen in de omgeving is zeker gewenst om beginnende, nog beter te behandelen 
infestaties te registreren en onmiddellijk in te kunnen grijpen.  

 

2.2.2.2. Situatie ter plaatseSituatie ter plaatseSituatie ter plaatseSituatie ter plaatse    

2.12.12.12.1 Lange Velden, Lange Velden, Lange Velden, Lange Velden, WondelgemWondelgemWondelgemWondelgem    

De groeiplaats te Wondelgem is op 14/5/2014 bezocht door alle auteurs, vergezeld door J. van Valkenburg 
(Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit) en Edwin Verschelde (Groendienst - Departement Milieu, Groen 
en Gezondheid, Stad Gent). Grote hoeveelheden verspreidbladige waterpest werden in alle waterpartijen 
waargenomen, hetzij hoofdzakelijk in mono-specifieke bestanden (vijvers 1,2 & 4), dan wel plaatselijk ook 
meer verspreid tussen andere waterplanten (vijver 3). Begeleidende ondergedoken groeiende soorten 
waren Chara vulgaris var. longibracteata, Zannichellia palustris, Potamogeton pusillus en Ceratophyllum 
demersum in vijvers 1, 2 en vooral 3. Daarnaast vervolledigen een aantal algemene oeverplanten (o.a. 
Apium nodiflorum, Polygonum amphibium, Ranunculus sceleratus, Sparganium emersum, Typha latifolia, 
Phragmites australis) het vegetatiebeeld van jonge, voedselrijke plassen op minerale bodem. Vijvers 1, 2 
en 3 zijn grotendeels erg ondiep (< 1 m) en vertonen al vrij goed ontwikkelde zomen van vooral lisdodde 
(figuren 5 en 6). 
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Figuur 5. Overzicht van vijvers 1 (links) en 2 (rechts) in de Lange Velden, Wondelgem (foto’s J. Packet, 14/5/2014). 

 

Figuren 6 & 7. 6. (links) Overzicht van vijver 3 te 
Wondelgem, met monospecifiek bestand van 

verspreidbladige waterpest op de voorgrond (foto J. Packet, 
14/5/2014). 7. (rechts) Volgroeide planten uit vijver 2    (foto 

J. Packet, 14/5/2014). 

 
Vijver 4 heeft minder glooiende oevers dan de overige en is iets dieper. Hier zijn, behalve verspreidbladige 
waterpest , enkel nymphaeïden (nl. een cultuurwaterlelie en Polygonum amphibium) en Lemna minor in het 
water gezien. In tegenstelling tot bij de andere vijvers (figuur 7) was de groei van verspreidbladige 
waterpest hier nog sterk achterop, met hoofdzakelijk korte uitlopers op de talrijk aanwezige bladloze 
stengels van het vorige groeiseizoen (figuur 8)4. Opvallend was ook de dikkere laag gereduceerd organisch 
slib (sapropelium) op de bodem van deze vijver. 

Ook vijvers 1 en 2 vertoonden zeer uitgesproken eutrofiëringsverschijnselen (dikke films en vlokken van 
bacteriën, algen en detritus op bodem en waterplanten die, opgelicht door gasontwikkeling, naar het 
oppervlak stijgen; markante ontwikkeling van draadalgen), maar nog steeds vrij helder water. Ook in vijver 
3 was er ook een zeer sterke ontwikkeling van draadalgen (figuur 9), maar het algemene aspect laat een 
minder sterke graad van eutrofiëring vermoeden. Dit is in overeenstemming met de meer stroomafwaartse 
positie in de vijverketen (voedingstoffen worden ten dele gecapteerd door vijvers 1 en 2, die daarmee 
fungeren als ‘voorzuiveringsbekkens’ voor het aangevoerde water). 

                                           
4 Op 1/7/2014 bleek dat de “achterstand” reeds was ingehaald en er een zeer vitale populatie aanwezig was 
(waarneming T. Adriaens). 
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Figuren 8 & 9. 8. (links) Bladloze oude stengels van verspreidbladige waterpest met slechts korte uitlopers op de sterk 
organische, papperige bodem van vijver 4. Bemerk de hoge dichtheid van dansmugkokertjes (Chironomus sp.; foto J. 

Packet, 14/5/2014). 9. (rechts) Verspreidbladige waterpest tussen draadalgen in vijver 4 (foto J. Packet, 14/5/2014). 

 
In de Lieve, die water afvoert uit vijver 3, is aanwezigheid van de soort niet vastgesteld; de loop werd een 
100-tal m stroomafwaarts afgespeurd. Wel is ze in het verbindingskanaaltje met de vijver aanwezig tot op 
enkele meter van het bruggetje.  

In het algemeen lijkt de biodiversiteitswaarde van de vijvers in de Lange Velden niet dermate groot dat 
specifieke voorzorgen moeten genomen worden, behoudens deze die gebruikelijk zijn bij vijverbeheer (zie 
bijv. Packet et al., 2012, 2014). Van de meeste plantensoorten is zelfs bij vergaande ruiming spontaan 
herstel te verwachten. 

2.22.22.22.2 MalpertuusparkMalpertuusparkMalpertuusparkMalpertuuspark, Gent, Gent, Gent, Gent    

Door Tim Adriaens is op 8/03/2014 een verkennend terreinbezoek verricht. De vijver was volledig 
dichtgegroeid met verspreidbladige waterpest. Enkel aan de noordoever is er een smalle kraag van Typha 
latifolia (figuur 10). Er werd ook een koi (Cyprinus carpio x C. rubrofuscus) waargenomen. De site is 
bovendien gekend als voormalige groeiplaats van watercrassula, die ondertussen evenwel verwijderd werd 
door de stadsdiensten. 

Om de plaatselijke situatie beter te kennen is contact opgenomen met de ontwerper (mond. meded. Jean-
françois Van den Abeele, ontwerpbureau Fris in het Landschap vof, 6/2014). De vijver is een waterbuffer 
met drassige randzones waarin verlanding plaatsvindt, vlakbij het nieuw opgetrokken woonproject 
Malpertuus. Het bufferbekken dient als opvang van hemelwater afkomstig van deze wooneenheden en 
belendende parkings (zie bijlage). De aanvoer vanuit straten en wegenis wordt via een buis in een wadi 
(verlengde van het Grimbertpad) opgevangen. Bij hoge waterstanden stroomt dit water door naar het 
bufferbekken via een terugslagklep. Om het bekken waterhoudend te maken is bij de aanleg een 
kleidichting voorzien bestaande uit twee kleilagen met een metalen rooster ertussen om graafschade door 
knaagdieren te verhinderen. 

 
Figuur 10. Zicht op de noordoever van de vijver in het Malpertuuspark (foto T. Adriaens, 8/03/2014). 
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3.3.3.3. MogelijkhedenMogelijkhedenMogelijkhedenMogelijkheden    

Op beide sites is de infestatie zeer ver gevorderd en is verspreidbladige waterpest verspreid of vlakdekkend 
over een aanzienlijke oppervlakte (+100 m2) aanwezig. Louter manueel verwijderen is dan geen optie om 
uitroeiing te bekomen. De fysische omstandigheden zijn anders op beide groeiplaatsen waardoor ook de 
bestrijdingsmogelijkheden voor de twee sites verschillen. In Wondelgem zijn er vier betrekkelijk grote 
waterpartijen met een meer natuurlijke waterhuishouding getroffen. Deze zijn met elkaar verbonden (zie 
toelichting bij figuur 1). De bestrijding zal hier meer complex zijn dan in het Malpertuuspark en meerdere 
methoden zullen samen gebruikt moeten worden om de slaagkansen te maximaliseren. We geven 
hieronder een meer algemene leidraad die ook voor de meeste grotere sites kan gelden. 
    
3.1 Lange Velden, Wondelge3.1 Lange Velden, Wondelge3.1 Lange Velden, Wondelge3.1 Lange Velden, Wondelgemmmm    
 
Zondermeer is het nodig om te verhinderen dat verspreidbladige waterpest zich in de Lieve zou vestigen. 
Daarom dient men zo snel mogelijk een filter op de verbinding met vijver 3 aan te brengen, Het meest 
geschikt hiervoor is een constructie zoals getoond door figuren 11 en 12. Dit vergt een korte inbuizing van 
de verbinding en het aanbrengen van een buisvormige zeef aan de instroomzijde. De zeef dient uit stevig 
metaalgaas te bestaan met perforaties van maximaal ca. 4 mm en wordt best parallel aan de oever 
gemonteerd. In perioden van waterafvoer dient het buitenoppervlak van de korf zeer regelmatig met een 
borstel gereinigd te worden om verstopping te voorkomen. De regelmaat van die reiniging zal moeten 
blijken, maar bij enig debiet kan controle elke 48 uur nodig zijn. 
 

  
Figuren 11 & 12. 11. (links) Vijveroverloop uitgerust met filter om verspreiding van grotere dieren (in dit geval vissen) 
en plantendelen te verhinderen te Zonhoven (foto J. Packet, 10/3/2014). 12. (rechts) Detail van het metaalgaas (foto 

J. Packet, 10/3/2014). 

 
Bij de langgerekte vijvers in de Lange Velden zal het nodig zijn om de onderlinge verbindingen af te sluiten 
indien de waterpartijen afzonderlijk behandeld zouden worden. Het is aangewezen om van ‘stroomop’ naar 
‘stroomaf’ te werken, vermits minstens een volledige vijver op hetzelfde moment behandeld moet kunnen 
worden. Indien de bestrijding slechts in bepaalde vijvers gebeurt blijft het uiteraard mogelijk dat deze 
achteraf opnieuw vanuit de omgeving geïnfecteerd zal worden. 
 
Figuur 13 geeft stapsgewijs de niet-biologische5 mogelijkheden die in aanmerking kunnen komen om 
verspreidbladige waterpest te bestrijden of enigszins in de hand te houden. De opties die een (tijdelijke) 
algehele vernietiging van de groeiplaats inhouden, geruime tijd volledig droog zetten of opvullen en al dan 
niet opnieuw uitgraven, zijn hierin niet opgenomen, wat niet weg neemt dat ook dan bepaalde acties uit dit 
schema van toepassing zullen zijn. Er worden in dit schema drie hoofdkeuzes voorgesteld: een strategie die 
de kansen op volledige uitroeiing optimaliseert (‘volledig uitroeien’), een optie die een dominante 
ontwikkeling actief tracht af te remmen (‘dominantie beperken’) en een laatste mogelijkheid, waarin met 
een minimale inspanning en op langere termijn een zekere mate van controle wordt nagestreefd (‘semi-
passief terugdringen’). De vermelde methodes zijn niet geheel exclusief voor een bepaalde optie, maar 
kunnen gecombineerd worden tot varianten. Elke optie of variant daarop zal met een eigen kostenplaatje 
gepaard gaan. Omdat veel afhangt van de wijze van uitvoering en aanbesteding en niet alle technieken 
reeds in Vlaanderen zijn toegepast, wordt hier niet nader op de financiële consequenties ingegaan. 
 

                                           
5 Voor de biologische methoden zie 1.1.3 en 1.1.4 
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Figuur 13. Mogelijk stappenschema voor de bestrijding van grotere populaties verspreidbladige waterpest. 

 
Een eerste onderdeel, dat bij alle keuzemogelijkheden van belang zal zijn, is het informeren en 
sensibiliseren van alle (potentiële) gebruikers van de openbare domeinen met als voornaamste intenties de 
kansen op verdere verspreiding en herintroductie te verkleinen, inzicht te geven over het doel van de 
bestrijding en de maatschappelijke kosten van introducties, begrip te genereren voor de ingrepen en hun 
gevolgen, ... kortom een draagvlak te creëren. De meeste ingrepen zullen een zichtbare verstoring van het 
gebied inhouden, wat ongetwijfeld reacties bij het publiek zal uitlokken. Men kan ook werk maken van 
publieke participatie bij het uitvoeren van bepaalde werken, het verspreiden van informatie en het melden 
van groeiplaatsen. Het onmiddellijke doelpubliek omvat alle recreanten, (buurt)verenigingen, 
buurtbewoners, scholen, natuurgidsen, enz., maar ook tuin- en vijvercentra, aquariumhandelaars en –
verenigingen. Het plaatsen van informatieborden is maar een zeer beperkte invulling van de mogelijke 
acties. 
 
Er wordt aangenomen dat het volledig droogleggen van de vijvers in de Lange Velden niet mogelijk zal zijn 
(mond. meded. E. Verschelde, 5/2014). Ruimingswerken worden best uitgevoerd in een periode met een 
zo laag mogelijke waterstand en zonder afvoer. Het maximaal verlagen van de waterstand door actief te 
pompen kan de te behandelen oppervlakte verkleinen als de bodem van drooggevallen delen voldoende 
kan uitdrogen. Indien water uit de vijvers wordt afgevoerd (bijv. naar de Lieve), moet verspreiding van 
fragmenten van verspreidbladige waterpest naar deze waterloop worden vermeden door het plaatsen van 
een filter die aangepast is aan het afvoerdebiet. Het afsluiten van het deel van de waterloop waar het water 
wordt ingelaten met een fijnmazig net of rooster, zodat eventueel verspoelde of gemorste fragmenten niet 
verder weg kunnen drijven, is daarbij ten zeerste aan te raden. 
 
Het grondig ruimen van zowel planten in de waterkolom als van het bodemslib, heeft niet alleen tot doel om 
door het verminderen van de biomassa de effectiviteit van hierop volgende ingrepen te verhogen maar het 
vermindert ook de hergroei vanuit rhizomen. Daarnaast verbetert dit de bodemkwaliteit (vermindering 
organisch materiaal, verhoogde stevigheid) en kunnen bij zo’n ingreep de oeverbegroeiing en eventuele 
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hinderlijke objecten worden verwijderd. Hierdoor kan daarna de volledige oppervlakte beter worden 
afgedekt en zullen er minder rottingsgassen geproduceerd worden bij de afbraak van organisch materiaal. 
Een bijkomend voordeel is dat aan het slib gebonden nutriënten worden afgevoerd. Het verwijderde 
planten- en bodemmateriaal wordt best voldoende ver van de waterpartijen afgevoerd om verontreiniging 
te voorkomen. In Wondelgem kan bij vijvers 1, 2 en 3 vanaf beide oevers de gehele oppervlakte met een 
grijparm bestreken worden, maar in het Malpertuuspark en vijver 4 te Wondelgem is dit niet overal het 
geval. 
 
Hierna zullen nog steeds plantendelen aanwezig blijven. Deze die na de ruiming nog vrij ronddrijven kunnen 
met behulp van (sleep)netten in de mate van het mogelijke afgevist worden, maar hiermee zal men niet 
alle fragmenten kunnen verwijderen. Daarom kan vervolgens een herbicidebehandeling overwogen worden. 
Na 1 januari 2015 geldt evenwel voor alle openbare diensten een verbod op het gebruik van pesticiden. 
Deze kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden (zie 1.1.1). 
Het weglaten zal niettemin de slaagkans voor een volledige eliminatie verminderen.  
 
Zeker bij grotere waterpartijen, of wanneer niet de gehele oppervlakte perfect geruimd kan worden, kan het 
aanbrengen van een ‘benthische barrière’ nodig zijn om achtergebleven rhizomen geen kans te geven 
opnieuw uit te lopen. De ervaringen hiermee zijn echter nog beperkt en onvoorziene technische problemen 
zijn niet uit te sluiten. Het geheel afdekken van de vijverbodem zonder eerst de oevervegetatie te 
verwijderen lijkt onmogelijk. Indien de watervegetatie en het slib niet vooraf geruimd worden, zal door de 
beperkte afvoer een aanzienlijke hoeveelheid detritus achterwege blijven. Hierdoor zal de waterbodem zich 
minder goed lenen tot vestiging van ondergedoken planten en de kans op permanente vertroebeling door 
fytoplankton en zwevende stof verhogen. Het afdekken met stevig grofgeweven (poriegrootte ca. 0,5 mm 6) 
synthetisch geotextiel of jute dient volledig en minstens tot aan de waterlijn te gebeuren. Synthetisch 
geotextiel dient achteraf (niet minder dan vijf maanden na het plaatsen en liefst langer) verwijderd te 
worden. Dit materiaal kan mogelijk opnieuw worden gebruikt. Tot op heden zijn alle experimenten met jute 
in veel grotere volumes water gebeurd dan in de hier besproken vijvers. Hoe de afbraak van jute in zeer 
voedselrijke en meer besloten watertjes zal evolueren is onbekend. Vermoedelijk zullen ook van dit 
materiaal toch nog geruime tijd resten overblijven. De stroken textiel kunnen dwars op de lengterichting 
aangebracht worden met een overlap van ca. 50 cm en dienen aan weerszijden goed te worden verzwaard. 
Afhankelijk van het resultaat van voorafgaande behandelingen kan het nodig blijken om vlak na het 
aanbrengen van de bekleding, nogmaals overblijvende fragmenten te elimineren, zodat deze zich niet op 
het textiel kunnen vestigen. Dit kan door ze weerom met netten te verwijderen of met herbicide te doden.  
 
Ook hierna mag er niet zo maar van uitgegaan worden dat alle verspreidbladige waterpest dood zal zijn. 
Een zeer frequente (minimaal tweewekelijks) en grondige controle zal gedurende minstens een volledig 
groeiseizoen nodig blijven om eventuele overblijvers op te sporen. Indien deze vastgesteld worden is het 
essentieel deze onmiddellijk te verwijderen. 
 
Finaal is het nodig om de kans op herintroductie te minimaliseren. Dit kan door bijzondere waakzaamheid 
bij toezicht, of door het verminderen van de toegankelijkheid van waterpartijen. Ook kan verdere 
participatie van organisaties en individuen in deze fase van belang zijn.  
 
Uit het voorgaande blijkt dat de optie “volledig uitroeien” veel meer inspanning vergt dan de andere twee 
opties in het schema van figuur 13. Beide overige opties beogen enkel controle, met op langere termijn een 
eventuele vermindering. 
 
Door het plaatselijk verwijderen van de planten, incl. hun wortels, door dreggen of harken kunnen kleinere 
delen meer open gehouden worden. Om andere soorten een kans te geven dienen ze wel voldoende tijd te 
krijgen om propagulen te vormen, wat gezien de zeer snelle groei van verspreidbladige waterpest niet voor 
de hand zal liggen. Het verwijderen van biomassa kan lokaal o.a. de zuurstofhuishouding wat verbeteren, 
maar een beduidend effect op de totale hoeveelheid verspreidbladige waterpest of bijv. de 
nutriëntenbeschikbaarheid is niet te verwachten.  
 
Door inrichtingsmaatregelen die verlanding bevorderen – ondieper maken, oevers afschuinen – en 
bosontwikkeling (zwarte els, wilgen) verkrijgen de waterpartijen geleidelijk het aspect van moeras- en/of 
moerasbos. Verspreidbladige waterpest zal samen met het open water uiteindelijk verdwijnen Ook wordt 
het resterende open water (in vijvers 1-3 na enkele jaren wellicht enkel nog de diepere geulen in het 

                                           
6 Jute met deze maaswijdte was volgens Hoffmann et al. (2013) het meest geschikt voor de minder robuuste smalle 
waterpest (Elodea nutallii). Mogelijk kan voor verspreidbladige waterpest ook textiel met iets grotere poriën gebruikt 
worden.  
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midden) door de aangroeiende lisdodde- en rietgordel minder toegankelijk voor het publiek, waardoor de 
kans kleiner wordt dat verspreidbladige waterpest naar elders wordt meegenomen. Spontane ontwikkeling 
van moerasbos is reeds aangevangen aan de noordoostzijde van vijver nr. 3. Ontwikkeling van 
wilgenstruweel zal gestimuleerd worden als het waterpeil in de periode mei-juli voldoende laag gehouden 
kan worden zodat delen van de bodem droog vallen en kieming van wilgenzaad kan gebeuren. 
 
3.2 Malpertuuspark, 3.2 Malpertuuspark, 3.2 Malpertuuspark, 3.2 Malpertuuspark, GentGentGentGent    
 
Gezien de nabijheid van de Bourgoyen-Ossemeersen (figuur 2) en het feit dat de omstandigheden dit ook 
toelaten is het raadzaam deze populatie zo snel mogelijk uit te roeien. 
 
Op basis van overleg met de ontwerper is gebleken dat bij dempen en opnieuw uitgraven er een grote kans 
bestaat dat de kleilagen en het metalen rooster in de bodem doorstoken worden, wat tot oplopende kosten 
of verlies van waterbergend vermogen kan leiden. Ook bij grondige ruiming bestaat deze mogelijkheid. 
 
Om snel alle verspreidbladige waterpest te verwijderen adviseren we twee mogelijke werkwijzen: 

• tijdelijke volledige droogzetting, eventueel gecombineerd met mechanische verwijdering. Zo nodig 
dient hierbij instromend water afgeleid te worden of met een vuilwaterpomp voorzien van een 
fijnmazige filter op de site zelf te worden afgevoerd; 

• toepassing van een geotextiel, waarbij voorafgaandelijk de verlandingsvegetatie in het noorden van 
de vijver verwijderd wordt, zodat het volledige oppervlak bedekt kan worden. Het dient nagegaan 
te worden of eerst de vegetatie in de waterkolom grotendeels verwijderd kan worden zonder 
schade aan de bodemstructuur. Vestiging van planten op het textiel vanuit fragmenten kan 
vermeden worden door fragmenten die in water nog aanwezig zijn met netten te verwijderen of een 
herbicidebehandeling toe te passen. 

 
 
CONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIE    

Verspreidbladige waterpest is in de waterpartij in het Malpertuuspark en de vier waterpartijen in de Lange 
Velden dominant aanwezig. Vooral in vijver 3 van de Lange Velden komen nog andere ondergedoken 
waterplanten voor.  

Hoe langer verspreidbladige waterpest aanwezig blijft, hoe groter het risico op verspreiding naar andere 
locaties. Om verdere verspreiding te voorkomen zijn zowel plaatselijk technische ingrepen nodig, als acties 
naar de gebruikers van de openbare ruimte en de ruimere bevolking. In het geval van het Malpertuuspark 
wordt geadviseerd te trachten de populatie snel te vernietigen, gezien de kans op verspreiding naar de 
Bourgoyen-Ossemeersen hier groter is. In de Lange Velden dient in eerste instantie uitbreiding naar de 
Lieve voorkomen te worden. 

Selectief verwijderen van verspreidbladige waterpest met als doel de soort plaatselijk uit te roeien, is niet 
langer mogelijk indien de soort reeds aanwezig is over een grotere oppervlakte. Enkel ingrepen die leiden 
tot het volledig verwijderen van alle watervegetatie komen dan hiervoor in aanmerking.  

Een semi-spontane evolutie naar moeras en moerasbos behoort tot de mogelijkheden. Hierdoor zal 
verspreidbladige waterpest op termijn verdwijnen, maar zolang dit niet gebeurt blijft er een risico op 
verdere verspreiding aanwezig. 
 
Wanneer het niet mogelijk is om de groeiplaats volledig ongeschikt te maken door het tijdelijk verwijderen 
van alle water (dempen of droog zetten), zal lokale uitroeiing op korte termijn moeilijker te realiseren zijn. 
Toepassing van meerdere, elkaar aanvullende methoden zal de kans hierop vergroten. 
 
In figuur 13 bij dit advies is een stappenschema voorgesteld om relatief grote populaties van 
verspreidbladige waterpest te elimineren. Dit kan In de Lange Velden ofwel toegepast worden op alle vijvers 
tegelijkertijd, of gefaseerd op afzonderlijke vijvers in een stroomafwaartse volgorde.  
 
Omdat er tot op heden weinig ervaring met bestrijding van verspreidbladige waterpest in Vlaanderen werd 
opgedaan en verwacht wordt dat de nood hieraan in de nabije toekomst zal vergroten, wordt geadviseerd 
om bij eventuele ingrepen de uitgangssituatie en de acties voldoende te documenteren en de resultaten op 
te volgen. 
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