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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding  

 

Invasieve exoten; Dit zijn planten of dieren die zich buiten hun oorspronkelijk verspreidingsgebied bevinden en 

door menselijk handelen in Nederland zijn terechtgekomen. Zij verdringen inheemse soorten of zijn op andere 

wijze schadelijk, zoals voor de volksgezondheid of directe omgeving.  

 

Deze planten of dieren veroorzaken schade, geven overlast en vormen een bedreiging voor de biodiversiteit; 

reden om deze planten en/of dieren te bestrijden. In deze notitie wordt beschreven op welke wijze de 

gemeente Steenbergen omgaat met deze taak.  

 

1.2 Doel 

Te komen tot een duidelijke en eenduidige werkwijze in de strijd tegen invasieve exoten. Om zo de schade en 

overlast die deze planten en/ of dieren veroorzaken op een doelmatige en duidelijke wijze te beperken of te 

voorkomen.  

 

1.3 leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk is de aanleiding en het doel van deze notitie weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt 

ingegaan op het Europese en landelijke beleid rondom de invasieve exoten. Hoofdstuk 3 geeft het standpunt 

weer van de gemeente Steenbergen. Hoofdstuk 4 gaat in op de aanpak en hoofdstuk 5 geeft weer hoe wordt 

omgegaan met communicatie.  
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2. Wat zegt de wet? 

 

Internationaal zijn er diverse verdragen gesloten ter bestrijding en voorkoming van invasieve exoten.  

De strategie die overeengekomen is gaat er van uit dat de aanpak van exotenproblematiek in een zo vroeg 

mogelijk stadium dient plaats te vinden. De volgorde van prioriteiten is:  

1. Preventie 

2. Eliminatie 

3. Isolatie en beheer van een populatie 

Op Europees niveau geldt sinds 2015 de Europese exoten verordening in de landen van de Europese Unie. 

Onderdeel van deze verordening is de Unielijst. Op de Unielijst staan invasieve exoten die in EU landen moeten 

worden bestreden. De lijst wordt regelmatig aangepast.  

Naast de Unielijst heeft Nederland zelf geen formele lijst van exoten vastgesteld. De beleidsnota invasieve 

exoten is van toepassing. De nadruk in de bestrijding ligt op de preventie van nieuwe introducties van soorten. 

Niet elke exoot zal actief bestreden moeten worden. Beheersing en voorkomen van verdere verspreiding kan 

ook een maatregel zijn. Het geven van uitvoering aan het landelijk beleid ligt in handen van de provincies. 

Uitvoerende partners daarin zijn hoofdzakelijk de terreinbeherende instanties, waterschappen en gemeenten.  

De daadwerkelijk bestrijding of beheersing is altijd voor de perceeleigenaar zelf.  

 

3. Uitgangspunt Steenbergen 

 

3.1. uitgangspunt 

Ook in Steenbergen komen een aantal van de op de Unielijst staande soorten voor. Daarnaast zijn er invasieve 

soorten die niet op deze lijst staan maar waarvan bekend is dat deze ook schade toebrengen. Steenbergen 

kiest ervoor om ook deze soorten mee te nemen in de risicobeoordeling en vervolgens, indien noodzakelijk, 

doelmatig, over te gaan op beheersing of bestrijding. Deze notitie geeft in hoofdlijnen weer hoe in de 

gemeente Steenbergen wordt omgegaan met de beheersing en bestrijding van invasieve exoten. Maatwerk 

dient plaats te vinden per soort en locatie. Een eenduidige bestrijding per soort is dan ook niet mogelijk om op 

papier te zetten. Beschreven is hoe wordt gekomen tot een passende maatregel in de beheersing en bestrijding 

van invasieve exoten. Bij de bestrijding kan het ook mogelijk zijn dat de effecten daarvan grote gevolgen 

hebben op de technische staat van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij het afgraven van soorten. Belangrijk is 

het om deze gevolgen goed in beeld te krijgen en daarmee de bestrijding ook in de juiste kostenverhouding te 

laten plaatsvinden.  

3.2 Kennis  

Bij de keuze van de maatregelen wordt gekozen voor maatregelen die nu voldoende onderzocht zijn op 

effectiviteit. Landelijk is men voortdurend op zoek naar nieuwe manieren van beheersing en bestrijding. Door 

het kennisniveau van de organisatie, bewustwording bij aannemers en onze inwoners goed op peil te houden, 

kunnen nieuwe manieren van beheersing en bestrijding worden toegepast en kan worden ingezet op het 

voorkomen van verspreiding van de invasieve exoten.  

4. Risicobeoordeling  

Een risicobeoordeling geeft samen met monitoren van de invasieve exoot belangrijke informatie om goed 

onderbouwde besluiten te kunnen nemen over maatregelen tegen de betreffende exoot. De risicobeoordeling 

bestaat uit een aantal onderwerpen die tesamen bepalen of overgegaan moet worden tot actieve bestrijding 

van de soort op die locatie. Bestrijding is maatwerk en sterk afhankelijk van de omgeving van de locatie.  

 

4.1. Onderwerpen 

Soort 

Ieder soort invasieve exoot heeft zijn of haar eigenschappen en leefstadia. Deze moeten goed bekend zijn en 

nieuwe informatie hierover moet bijgehouden worden om tot een juiste beoordeling te komen. Welke 

eigenschappen heeft de exoot die voor overlast dan wel schade kan zorgen? Gevaar voor volksgezondheid 
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heeft prioriteit en weegt zwaar. In welk stadium is de soort heeft meest zwak en welk stadium zorgt voor de 

meeste overlast.  

Locatie 

Waar is de soort aangetroffen? Is dit in gemeentelijke eigendom of particulier? Met welk gebruik van de 

omgeving hebben we te maken, intensief of extensief? Met welke elementen hebben we te maken, 

watergangen binnen de invloedsfeer, speellocaties, particulieren? Welke effect heeft de bestrijding op de 

omgeving? 

Omvang 

Hoe groot is de populatie van de soort op deze locatie? 1 plant of meerdere? Vindt vergroting van de populatie 

plaats, eventueel over meerdere jaren? Is de exoot ook op andere percelen in de nabijheid aangetroffen? 

Wordt de exoot ook op die percelen beheerst of bestreden? Het is mogelijk dat door de eigenschappen van de 

exoot bestrijding alleen nut heeft als deze in zijn geheel wordt aangepakt, dus eigendomoverschrijdend. Hierbij 

zijn andere partijen ook aan zet.  

Effecten omgeving 

Hoe ziet de omgeving van de aangetroffen exoot eruit? Is er direct kans op schade overlast? Is het gebruik van 

de omgeving van de locatie waar de exoot is aangetroffen intensief of niet? Welke randeffecten zijn er? Wat is 

de technische staat van de omgeving?  

 

4.2. Werkwijze 

De volgende stappen worden ondernomen om tot een goede beoordeling te komen.  

 

Stap 1; constateren aanwezigheid: 

Om beheersing en bestrijding te kunnen toepassen is het belangrijk om te weten waar de exoten zich 

bevinden. Via onze eigen wijkteams en inwoners zal de aanwezigheid van exoten aangekaart worden en in 

beeld worden gebracht en worden gehouden. De locaties worden in een kaart bijeen gebracht. De kaart wordt 

gebruikt voor het monitoren en de communicatie richting inwoners.  

 

- Hoe melden? 

Meldingen vanuit wijkteams via voorman via meldformulier ( bijlage) of via meldingen vanuit inwoners 

via Melddesk.  

 

- wie? 

De meldingen worden bijeengebracht binnen het team BR&A.  Nagekeken wordt of locaties al in beeld 

zijn of dat het nieuwe locaties betreft. Locaties worden ingevoerd in het beheersysteem (GBI).  

 

Stap 2; risicobeoordeling: 

Vanuit de waarneming vindt een risicobeoordeling plaats. Aan de hand van de voorgenoemde onderwerpen 

wordt de locatie in beeld gebracht en alle omgevingsaspecten.  

 

- wie? 

Wanneer sprake is van een nieuwe waarneming, zal team Buitendienst de locatie in beeld brengen 

aan de hand van de diverse onderwerpen. Deze gegevens worden ook ingevoerd in het GBI door team 

BR&A.  

 

Stap 3, bepalen maatregelen:  

Aan de hand van de resultaten vanuit de risicobeoordeling wordt bepaald welke maatregelen getroffen moeten 

worden. Maatregelen kunnen inhouden dat er direct bestrijding gaat plaatsvinden maar kan ook inhouden dat 

er aanpassingen dienen plaats te vinden in regulier beheer.  

 

- wie?  

De bepaling van de maatregelen vindt in gezamenlijkheid plaats tussen team BR&A ( taakveld 

openbaar groen) en team buitendienst ( voormannen) 
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Stap 4, uitvoering: 

Uitvoering van maatregelen 

 

-wie? 

De uitvoering van de technische maatregelen ligt bij het team Buitendienst. Daarnaast ligt er een taak 

bij team BR&A om in bestekken en dergelijke het beleid te implementeren.  

 

5. Communicatie algemeen 

 

Belangrijk in de omgang met invasieve exoten is de communicatie hierover van en naar onze inwoners.  

Doel van onze communicatie is actief informeren van inwoners over de aangetroffen soorten: welke planten 

en/of dieren zijn er in je leefomgeving aanwezig en hoe ga je er mee om. En vervolgens het aanzetten tot 

melden van invasieve exoten die ze tegen komen in de gemeente. 

Actief informeren 

Op onze gemeentelijke website komt uitgebreide informatie over de wijze waarop wij als gemeente omgaan 

met de bestrijding van invasieve exoten. Per soort geven we in een factsheet meer algemene informatie. Ook 

verwijzen we naar aanvullende informatie op landelijke websites. Hierbij vinden we het belangrijk om inwoners 

bewust te maken van de eigenschappen van de diverse soorten en de mogelijkheid om de verdere verspreiding 

tegen te gaan.  

Tevens informeren we over hoe je als particulier om moet gaan met exoten wanneer je die op eigen terrein 

aantreft. En belangrijk is waar je terecht kan wanneer je in aanraking bent gekomen met een bepaalde plant 

en/of dier.  

In de bloeitijd/ maaiseizoen plaatsen we op de gemeentelijke informatiepagina een aantal artikelen waarbij 

mensen verwezen worden naar de website voor meer informatie. Deze artikelen zullen ingaan op de 

bestrijding en mogelijke verdere verspreiding, Ook social media zetten we in deze periode in om mensen te 

informeren en eventueel te waarschuwen. Dit kan bijvoorbeeld ook een waarschuwing zijn voor een schadelijk 

soort wat is aangetroffen langs een fietsroute. De vakdiscipline heeft hier de verantwoordelijkheid in en zal in 

gezamenlijkheid met het team Ondersteuning/communicatie hiervoor de implementatie organiseren.  

Meldingen 

Op alle ingeschakelde communicatiekanalen vragen we onze inwoners om actief de waarnemingen van 

invasieve soorten te melden via onze melddesk. Op deze wijze kunnen we goed in kaart brengen op welke 

locaties de soorten aanwezig zijn en welke areaal we moeten bestrijden dan wel beheersen.  
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Bijlagen 

1:Factsheets; soorten in gemeente Steenbergen 

2:Meldformulier 
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Bijlage 1: Te beheersen of bestrijden soorten in Steenbergen; Factsheets 

Reuzenberenklauw ( Heracleum mantegazzianum) 

De reuzenberenklauw is een soort die bij aanraking ernstige brandwonden kan veroorzaken. De plant is vooral 

te vinden in bermen, slootkanten en bosschages. In steenbergen zijn meerdere locaties waar de plant 

aangetroffen is. De plant zelf geeft geen schade door zijn groei aan de omgeving.  

 

Herkenning en groeistadia 

De reuzenberenklauw kan, afhankelijk van de groeiplaats, in de lente in 

een paar maanden tijd uitgroeien tot een hoogte van 2 tot 3 meter. Het 

blad is groot en scherp getand met aan de onderzijde stevige haren. De 

stengel is hol en heeft paarse vlekken en haren. Afhankelijk van de 

groeiplaats zullen de zaailingen na een of meerdere jaren de bloeifase 

bereiken. Het eerste jaar blijft de plant laag (50 cm), het jaar erop is hij 

meestal volgroeid, en bloeit van juni tot augustus met een variabel aantal 

samengestelde schermen vol witte bloemetjes. Na de bloei sterft de plant 

af. De zaden blijven tot 7 jaar kiemkrachtig.  

Fa ilie va … 

Er bestaan verschillende soorten berenklauw. Het is belangrijk om goed 

onderscheid te maken. De inheemse Gewone Berenklauw is namelijk een 

zeer waardevolle plant voor ons insectenleven. Het bestrijden van deze 

plant is dan ook ongewenst. Deze plant is veel kleiner ( tot 1.5 

meterhoogte) en heeft een kleine bloeiwijze en minder groot blad. Ook 

de paarse vlekken op de stengels ontbreken. Daarnaast bestaan er nog twee soorten die (nog) niet in het wild 

in Nederland voorkomen; Sos o sky’s e  de Perzis he ere klau .  

Uitgangspunten risicobeoordeling 

 

Locatie 

locatie 

intensief (binnen een afstand van 

25 meter langs wegen/ 

fietspaden/speellocaties e.d. ) 

extensief (buiten een afstand van 25 meter, afgelegen 

locatie/ geen contact mensen e.d.) 

bestrijding 

niveau actief / uitroeien matig actief/ beheersen 

 

Omgeving 

De plant heeft geen effect op zijn omgeving om technische schade te veroorzaken.  

Derden 

Wanneer de plant ook op naburige, niet in eigendom zijnde, percelen aangetroffen wordt, kan de plant alleen 

beheerst worden en niet worden uitgeroeid. De zaden die de plant geeft kunnen door o.a. wind worden 

verspreid. Bij intensief gebruikte locaties zal dan contact opgenomen worden met de andere eigenaar om 

gezamenlijk de bestrijding uit te voeren. Alleen op deze wijze kan de plant op die locatie worden uitgeroeid. Op 

extensief gebruikte locaties zal dit niet worden gedaan.  

Bestrijding 

Maatregelen die wij nemen als vanuit de risicobeoordeling blijkt dat dit noodzakelijk is: 

Om de plant te bestrijden passen wij de volgende methoden toe: 

- Maaien en afvoeren voor de bloei,  

o Vroege voorjaar eind april/begin mei met herhaling van ca. 4 keer 

o Afvoeren naar erkend verwerker voor verbranding. Niet naar composteerder in verband met 

risico van verspreiding.  
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- Uitsteken ( op 15 cm diepte) en afvoeren voor de bloei, aantal: 2 keer per jaar  

o Vroege voorjaar, met herhaling in zomer 

o Nalopen in april en juni 

o Afvoeren naar erkend verwerker 

- Proeven worden gedaan met alternatieve methoden 

o Elektrocuteren, hiermee is in 2019 mee gestart. Resultaten worden afgewacht.  

Vaak maaien en opruimen put de plant uit en verkleint de kans dat de plant opnieuw groeit en zich verspreid. 

Belangrijk hierbij is dat de plant niet in het zaad springt. Op plaatsen waar maaien niet mogelijk is en de 

bestrijding wel noodzakelijk, dient te worden overgegaan tot het gebruik van klein materieel of steken en 

handmatig opruimen van de plantresten. Met alternatieven methoden wordt op kleine schaal 

geëxperimenteerd.  

Beheer door derden 

In onderhoudsbestekken dient het volgende te worden opgenomen: 

- Meldplicht bij waarneming exoot in beheergebied 

- Verbod op uitvoeren van reguliere beheermaatregelen 

- In alle groenonderhoud bestekken is opgenomen dat bloeischermen van de reuzenberenklauw voor 

de bloei verwijderd en afgevoerd moeten worden. Dit voorkomt nieuwe aanwas. 

 

Communicatie 

Voor de communicatie naar bewoners toe zijn er een aantal teksten opgesteld. Deze worden via de website en 

eventueel andere social media gedeeld wanneer sprake is van het groeiseizoen.  

 

Wat moet u doen na contact met een reuzenberenklauw? 

Het sap van de reuzenberenklauw kan samen met zonlicht na 24 uur leiden tot beschadiging van de huid. Eerst 

kunnen jeukende, rode vlekken of blaasjes ontstaan. Na een paar uur kunnen dit grote blaren worden. De 

blaren zien eruit als ernstige brandwonden en genezen pas na 1 tot 2 weken. Wanneer het sap in de ogen 

komt, kan het tot blindheid leiden.  

Wat moet u doen na contact met een reuzenberenklauw? 

- Was de huid direct af met water en zeep. Kan dit niet? Bedek de huid dan meteen. 

- Na het afspoelen moet u de huid ook bedekken zodat er geen zonlicht op kan komen. Het is verstandig 

om een week uit de zon te blijven. 

- Wrijf het sap niet uit over de huid en raak het gezicht niet aan. 

- Hebt u toch bijvoorbeeld rode uitslag? Ga dan naar de huisarts. 

- Hebt u sap in de ogen gekregen? Spoel dan meteen uw ogen uit met veel water. Neem daarna 

contact op met de huisarts.  

- Ga direct naar de spoedeisende hulp (SEH) als u het sap in de mond hebt gekregen. 

 

Reuzenberenklauw aangetroffen, maakt hiervan melding! 

Om de reuzenberenklauw te kunnen beheersen en bestrijden is het belangrijk om in beeld te hebben waar de 

plant zich bevindt. Dit om bestrijding toe te kunnen passen en om in contact te kunnen treden met andere 

perceeleigenaren voor een effectieve beheersing van de plant.  

We vragen de inwoners dan ook om indien zij de plant aantreffen dit aan ons door te geven via onze melddesk. 

Hieruit kunnen wij een goed overzicht maken van de locaties van de plant en de grootte van het areaal.  

Hebt u de reuzenberenklauw op in eigen tuin 

Wilt u de reuzenberenklauw zelf uit uw tuin verwijderen? Draag dan beschermende kleding en handschoenen. 

Steek de reuzenberenklauw af onder de grond en afvoeren via restafval of erkend verwerker voor verbranding. 

De plantdelen mogen niet bij het GFT afval worden gestort in verband met risico van verspreiding.  
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Japanse Duizendknoop  

 

Herkenning en groeistadia 

In Nederland komen vier soorten Japanse duizendknoop voor, te weten; Japanse duizendknoop ( Fallopia 

japonica) ,  bastaard duizendknoop ( Fallopia x bohemica), Sachalinese duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en 

de Afghaanse duizendknoop ( Persicaria wallichii). Deze planten zijn invasieve exoten die zeer moeilijk te 

bestrijden zijn en door hun groeiwijze een grote bedreiging vormen voor de inheemse vegetatie. Daarnaast 

brengen ze door hun groeikracht economische schade toe aandijken, taluds, verhardingen, riolering en 

funderingen.  

 

 
 

Een overblijvende plant met de bloeimaanden in augustus en september. De plant heeft forse rechtopstaande 

buisvormige stengels met een blauwgroene of rode kleur. Deze sterven in de winter af. Vanwege de 

opgebouwde reserves in de wortelstokken is de plant in het voorjaar ( ca. maart) in staat in korte tijde veel 

stengels met een aanzienlijk bladoppervlak te vormen. Fragmenten van wortelstokken van enkele grammen 

kunnen al uitgroeien tot nieuwe planten.  

 

Japanse 

duizendknoop 

Sachalinse 

duizendknoop 

Boheemse 

duizendknoop 

  Fallopia japonica Fallopia sachalinensis Fallopia x bohemica 

hoogte 1,5-2 m 2-5 m 3-6 m 

Blad   

    

onderkant 

blad recht 

recht/ zwak 

hartvormig duidelijk hartvormig 

haren blad schubvormig 

kort, stijf en 

driehoekig lang en buigzaam 

bladgrootte 10-18 cm 15-30 cm 25-50 cm 
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De groei van de eerste scheuten vindt plaats in de maanden maart en april. Vervolgens groeit de plant door in 

de maanden mei tot juli waarna in de maanden augustus tot oktober de bloei plaatsvindt. In de 

wintermaanden sterft de plant af, maar blijft zichtbaar.  

 

Risicobeoordeling 

De stichting ProBos is naar aanleiding van de steeds meer aanwezig duizendknopen in Nederland een studie 

gestart naar de beheersing en bestrijding van de soort. Dit heeft in 2018 geresulteerd in een beslisboom aan de 

hand waarvan de noodzaak tot en de wijze waarop de bestrijding kan plaatsvinden, kan worden bepaald.  

 

Voor de risicobeoordeling van de locaties waar de duizendknoop is aangetroffen wordt dan ook verwezen naar 

de website www.bestrijdingduizendknoop.nl om te komen tot een juiste beoordeling van de locatie.  

 

Bestrijding 

Via de beslisboom op de website waarin de locatie met kenmerken kan worden ingevuld komt een lijst met 

mogelijke maatregelen en een aanduiding binnen welk tijdbestek de bestrijding dient te geschieden.  

Belangrijk hierbij is dat het risico van verspreiding tijdens de te nemen beheermaatregel ook goed wordt 

ingeschat. Maaien van de plant werkt om de plant te beheersen, maar nabij oppervlaktewater is het risico zeer 

groot dat men de plant verspreid. Niets doen kan dan ook een optie zijn in de beheersing van de plant.  

Gebleken is dat de plant extreem invasief is en er nog geen eenduidige bestrijdingsmethode voor handen is. 

Eind 2018 is gestart met het opstellen van een landelijk protocol voor de bestrijding van de Japanse 

duizendknoop. Bij de vaststelling van dit onderliggende document is het protocol nog niet vastgesteld maar in 

concept gereed. Wanneer deze gereed is zal de landelijke richtlijn worden gevolgd. Tot deze tijd zal er met 

verschillende methoden worden geëxperimenteerd ( aan de hand van de beslisboom) om in ieder geval de 

plant te beheersen.  

Beheer door derden 

De volgende maatregelen dienen genomen te worden om ook in werken door derden de verspreiding van de 

plant te voorkomen en op een juiste wijze om te gaan met de beheersing van de plant.  

- Meldplicht voor waarnemingen van Japanse Duizendknoop binnen werkterrein 

- In bestekken wordt een maaiverbod opgenomen van locaties met Japanse Duizendknoop. 

- In bestekken met grondwerk wordt opgenomen dat Japanse Duizendknoop niet in aangevoerde grond 

aanwezig mag zijn. Er wordt een boeteclausule bij opgenomen. 

- Bij groot onderhoud worden groeiplaatsen van de Japanse Duizendknoop behandeld als zijnde een 

bodemverontreiniging. 

 

Communicatie  

Duizendknoop aangetroffen, maakt hiervan melding! 

Om de duizendknoop te kunnen beheersen en bestrijden is het belangrijk om in beeld te hebben waar de plant 

zich bevindt. Dit om bestrijding toe te kunnen passen en om in contact te kunnen treden met andere 

perceeleigenaren voor een effectieve beheersing van de plant.  

We vragen de inwoners dan ook om indien zij de plant aantreffen dit aan ons door te geven via onze melddesk. 

Hieruit kunnen wij een goed overzicht maken van de locaties van de plant en de grootte van het areaal.  

Hebt u de Japanse duizendknoop in eigen tuin? 

Hebt u de plant waargenomen in uw tuin, dan deze verwijderen door uitsteken en de plantdelen afvoeren via 

het restafval of naar een erkend verwerker voor verbranding. In verband met risico van verspreiding niet in de 

GFT container deponeren of naar compostering vervoeren. Zeer belangrijk is het om alle plantdelen af te 

voeren en uw gereedschap daarna grondig schoon te maken.  

  

http://www.bestrijdingduizendknoop.nl/
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Alsemambrosia en Driedelige Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia en Ambrosia trifida) 

 

De Ambrosia wordt ook wel hooikoortsplan genoemd. De naam geeft het al aan, de plant kan 

hooikoortsklachten veroorzaken. De plan is al enige tijd op bezoek in Nederland maar kon door het klimaat 

geen zaden produceren. Nu met de verandering van het klimaat kan de plant zich wel vestigen in Nederland en 

vermeerderen. Belangrijk is dat dit wordt voorkomen.  

 

Herkenning en groeistadia 

De alsem en driedelige ambrosia zijn eenjarige soorten . De planten bloeien van augustus tot eind oktober. De 

groengrijze bloemen zijn 3 mm groot en groeien in een aar. Het blad van de plant is diep ingesneden en enkel 

tot dubbelveerdelig. Het blad is groen aan de onderzijde in tegenstelling tot bijvoet waarvan het blad 

zilverwit/viltig is. De stengelbladen zijn tegenoverstaand. De stengel is bedekt met witte haren. De plant kan 

tot 150 cm groot worden.  

 

Tijdens de bloei komen grote hoeveelheden pollen vrij. Deze zijn sterk allergeen, dit betekent dat ze snel 

hooikoortsklachten kunnen veroorzaken. De bloei is laat dus het hooikoortsseizoen kan zich met twee 

maanden verlengen als de plant zich massaal zou vestigen in Nederland. De plant is al in Nieuw Vossemeer  

(waarneming: 09-2019)aangetroffen.  

 

 

 
Bron;NVWA 

 

 

Uitgangspunten risicobeoordeling 

Om te voorkomen dat de plant zich in Nederland gaat vestigen is het van belang om op alle locaties waar de 

plant wordt waargenomen actie te ondernemen. De locaties binnen de kom hebben daarbij de grootste 

prioriteit.  

 

Derden 

Wanneer de plant wordt waargenomen op grond van derden zal deze worden aangeschreven op het feit en 

worden verzocht deze plant te bestrijden. Het is nog niet verplicht om de plant te bestrijden.  
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Bestrijding 

Maatregelen die wij nemen als vanuit de risicobeoordeling blijkt dat dit noodzakelijk is: 

Handmatige uittrekken bij kleine hoeveelheden 

Bij een klein aantal planten is de meest effectieve bestrijdingsmethode het handmatig uittrekken van de plant. 

Dit moet gebeuren voordat de plant in bloei komt zodat de plant geen pollen kan verspreiden en zaad kan 

vormen. Vanaf begin augustus is de plant goed te herkennen en bloeit de plant nog niet.  

 

Maaien 

Het beste maaimoment is begin september. De plant kan bij te vroeg maaien weer uitgroeien en zaden 

vormen. En bij te laat maaien reeds zaden hebben verspreid.  

Gebruik hierbij een maaihoogte van 2 tot 6 cm. Blijf de locatie monitoren. Wanneer de plant terug komt zal 

nogmaals gemaaid worden.  

 

Afdekken 

De plant groeit goed op terreinen met een verstoorde grond zoals bouwterreinen. Het probleem op 

braakliggende bouwterreinen kan voorkomen worden door het terrein heel dicht in te zaaien met een 

grasmengsel. Of locaties af te dekken met een laag snoeiafval, houtsnippers of hooi. Dit voorkomt het kiemen 

van de zaden.  

 

Beheer door derden 

In onderhoudsbestekken dient het volgende te worden opgenomen: 

- Meldplicht bij waarneming exoot in beheergebied 

- Verbod op uitvoeren van reguliere beheermaatregelen 

- In alle groenonderhoud bestekken is opgenomen dat exoten moeten worden bestreden in overleg 

met directie.  

 

Communicatie 

Omdat Ambrosia op dit moment voornamelijk voorkomt in tuinen is het van belang ook onze inwoners goed te 

informeren over deze plant en de reden van bestrijding hiervan.  

Ambrosiazaden zitten veelal in vogelzaad dat men met name in de winterperiode veel in de tuin strooien om 

vogels te voeren. Kans is groot dat op die plekken de plant kan gaan ontkiemen.  

 

Daarnaast wordt aangegeven dat om allergische ( huid)reacties te krijgen belangrijk is om volledig bedekkingen 

kleding en handschoenen te dragen bij het verwijderen van de planten. Bij verwijdering tijdens het bloeiseizoen 

is een mondkapje en veiligheidsbril sterk aan te raden.  

 

Via de site www.ambrosiavrij.nu zijn factsheet verkrijgbaar om inwoners goed te informeren.  

 

Voorbeeldteksten naar inwoners 

 

Ambrosia  aangetroffen, maakt hiervan melding! 

Ambrosia wordt ook wel de hooikoortsplan genoemd. Tijdens de bloei in de maanden augustus tot oktober kan 

de plant veel hooikoortsoverlast veroorzaken.  

Om te voorkomen dat Ambrosia is definitief gaat vestigen in Nederland en te bestrijden is het belangrijk om in 

beeld te hebben waar de plant zich bevindt. Dit om bestrijding toe te kunnen passen en om in contact te 

kunnen treden met andere perceeleigenaren voor een effectieve beheersing van de plant.  

We vragen de inwoners dan ook om indien zij de plant aantreffen dit aan ons door te geven via onze melddesk. 

Hieruit kunnen wij een goed overzicht maken van de locaties van de plant en de grootte van het areaal.  

Hebt u de Ambrosia in eigen tuin? 

U kunt de Ambrosia verwijderen door deze uit de grond te trekken met wortel en al. Draag dan beschermende 

kleding en handschoenen.  

http://www.ambrosiavrij.nu/
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Bijlage 2 

 

Meldformulier invasieve exoten 

 

Soort:  

o Reuzenberenklauw 

o Japanse Duizendknoop 

o Ambrosia 

o A ders, a elijk…… 

Locatie: 

Kern: 

o Steenbergen 

o Dinteloord 

o Kruisland 

o Nieuw Vossemeer 

o De Heen 

o Welberg 

Straat aa  e t. huis u er :………………………………………………………………………………………………………. 

Detaili for atie lo atie:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Hoeveelheid 

Aantal planten of geschat opper lakte: …………………………………………………………………………………………. 

 

Datum van waarneming:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


