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is er niet 



96 stuks, Hussner 
2012 

Exotische waterplanten 



Onderdelen 
 Achtergrond 
 Waterzuivering 
 Onderwaterecologie 



Vroeger 
 Rijke plantengroei 
 Voedsel 
 Habitat 
 Geen algenbloei 
 Sedimentatie 
 Zuiverend 

   = Biodiversiteit 
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Sterke menselijke invloed 
 Vermesting 
 Verstoring 
 Versnippering 



Sterke menselijke invloed 
 Vermesting 
 Verstoring 
 Versnippering 
 Temperatuur 



fosforgehalte 

Langzaam herstel 



Voedselrijk water zuiveren 
 Snelle groei 
 Hoge opname voedingstoffen 
 Tolerant voor maaien/oogst 
 Resistent hogere temperatuur 
 Resistent anaeroob water 
 Resistent veel voedingsstoffen 
 Hoog stikstofgehalte/eiwitgehalte, vezels 



Voedselrijk water zuiveren 



Voedselrijk water zuiveren 
 Gele lis 
 Riet 
 Lisdodde 
 Kroosvaren / Azolla 
 Aarvederkruid 



Traditionele zuivering 
 Helofytenfilter vaak toegepast 
 Planten nemen niet alles op 
 Bodem laadt op (incl. Wortels) 
 Geeft voedingsstoffen af na verloop van tijd  



Traditionele zuivering 
 Ontwerp RU / B-WARE 
 Oplaad- ontlaadfases 
 Bodem, emergent, submers 
 Peil omhoog en Azolla  



Onderwaterecologie 



Woekering door exoot: slecht 



Net zo slecht? 

MSc thesis, Velthuis 2012 

inheemse 
planten 

uitheemse 
planten 

geen 
planten 

Net zo 
goed? 
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Net zo slecht? 



aangepast uit Verhofstad et al., 2017; Van der Kamp & Princen, 2017 

Ecologische toestanden 



aangepast uit Verhofstad et al., 2017; Van der Kamp & Princen, 2017 

Ecologische toestanden 

Vroeger krabbenscheer als bemesting. Waterplanten horen er bij. Zeker in 
delta. 



aangepast uit Verhofstad et al., 2017; Van der Kamp & Princen, 2017 

Ecologische toestanden 



Ecosysteem 
 Graag planten 
 Maar geen exoten 
 Terecht? 

 
 

 Exotische waterplanten 
 symptoom antropoceen? 

 



Streefbeeld toekomst (verleden) 
 Rijke plantengroei zonder (invasieve) exoten 
 Voedsel 
 Habitat 
 Geen algenbloei 
 Sedimentatie 
 Zuiverend 

   = Biodiversiteit 



Ecosysteem 
Inheemse vs uitheemse planten 

Verschil in ecologische functies? 



Experimenten 
(ondergedoken) waterplanten 

mesotroof/eutroof habitat 

8 x ecosysteem functies 



Hypothese A 



Hypothese B 

Soorteigenschap (bv. stikstof-%) 





Resultaten (1/3)    Oorsprong 

groter 
punt 
= 
meer 
gemeten 
functies 



Resultaten (2/3)    Soorten 
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Resultaten (3/3)    
Eigenschappen 
• Beter voedsel :   stikstof, anti-vraat stoffen 

• Beter beschutting :  stevigheid, dichtheid, 

complexiteit 

• Beter habitat :   periphyton, detritus, 

structuur 

• Concurreren algen :  groeisnelheid, 

groeivorm, allelopathie 



Conclusie 
• Veranderend watersysteem: hydrologie, vermesting, 

verstoring, vraat, temperatuur 
• Probleem massaliteit waterplanten 
• Exoten goed aangepast (symptoom) 
• Exotische waterplanten breed verspreid 

 
• Optie 1 
• Elimineren duur (onmogelijk?) en nevenschade 
• Regulier beheer averechts (bv. maaien) 
• Stijgende temperatuur = snellere groei      

 = toenemende maaikosten (incl. inheemse) 



Conclusie 
• Veranderend watersysteem 
• Probleem massaliteit waterplanten 
• Exotische waterplanten breed verspreid 

 
• Optie 2 
• Inheems / uitheems planten leveren gelijk functies 
• Functies verklaard door eigenschappen 
• Sturen op eigenschappen van plant (drijvend vs 

submers) & watersysteem (trofie, verstoring) beter 
dan sturen op oorsprong plant 

• Gebruik planten als onderdeel systeemherstel 
• Benutten als grondstof (vezel, eiwit, energie) 
• Onkruid: plant waarvan nut nog niet is ontdekt 

 
 



Streefbeeld bijstellen? 
 Rijke plantengroei met (invasieve) exoten 
 Voedsel 
 Habitat 
 Geen algenbloei 
 Sedimentatie 
 Zuiverend 

   = Biodiversiteit 

Voorwaarde: 
systeem aanpassen 
N, P, waterpeil, kwel… 
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Koppen 

• Opsomming 1 
• Opsomming 2 
• Opsomming 3 
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