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Exotenquiz 
 15 fotovragen (welke soort?) 

 

30 seconden per vraag 

 

Vul naam in (Nederlands of wetenschappelijk) 

 

Ik bespreek kort welke soort het is en ga door 
naar de volgende vraag 

 

Aan het eind gaan we goede antwoorden tellen 
en hebben we een winnaar 

 

ik verwacht dat jullie eerlijk zijn  
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Brede waterpest - Elodea canadensis 

De grootste indringer die sedert jaren 

ook onze wateren is komen kwellen, 

Elodea canadensis, een ondergedoken 

waterplant, afkomstig uit Noord-

Amerika, en terecht Waterpest 

genoemd, maakt het zóó bont, dat zij 

het water in sloten, waar zij zich 

vastzet, verdringt en niets overlaat 

voor het vee om zich te drenken, en zij 

is zóó begeerig om zich te verspreiden, 

dat zij zich aan de kiel der vaartuigen 

laat voort slepen, ten einde weer  

elders te kunnen woekeren. 
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Schijfkamille – Matricaria discoidea 
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Waterwaaier – Cabomba caroliniana 
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Grote waternavel – Hydrocotyle ranunculoides ©BV 
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Waterteunisbloem – Ludwigia grandiflora 
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Moeraslantaarn – Lysichiton americanus ©WB 
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Breed pijlkruid – Sagittaria latifolia 
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Moerashyacint – Pontederia cordata 
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Watercrassula – Crassula helmsii © RB 





Japanse duizendknoop   

Fallopia japonica 
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Reuzenberenklauw – Heracleum mantegazzianum  
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Parelverderkruid - Myriophyllum aquaticum 
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Amerikaanse vogelkers – Prunus serotina 
© CN 



© JV 



Reuzenbalsemien – Impatiens glandulifera 
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Alsemambrosia - Ambrosia artemisiifolia 
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Exotenquiz- bonusvraag 
 Indien nodig: Welke soort is dit? 

 

Wie het eerst de goede 
naam roept wint! 
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Verspreidbladige waterpest – Lagarosiphon major 
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