
Uitheemse flora, en wat nu?! 
  

  

uitnodiging themadag invasieve exoten 

 

Exoten. Niet-inheemse planten die zich hier volop ontwikkelen. Ongewenst of welkom? Exoten 

worden steeds vaker als overlast ervaren. Maar wanneer is een exoot invasief en vormen ze echt een 

probleem? Wanneer gaan we over tot bestrijden? En heeft bestrijding eigenlijk wel zin? Wat bepaalt 

onze keuze om al dan niet te bestrijden: de wet, ecologie, economie, emoties? Welke afweging maakt 

de Europese Unie? 

 

In het provinciaal Flora- en faunabeleidsplan staat hoe we omgaan met nieuwe soorten. Beleid moet 

het mogelijk maken preventieve maatregelen te nemen tegen invasieve exoten, om snel en effectief te 

kunnen ingrijpen en waar nodig schade te vergoeden. Belangrijke vraag is wat we doen als andere 

soorten of (natuur)terreinen door exoten worden bedreigd. Zijn exoten dan nog steeds welkom? 

 

Het Platform Natuuronderzoek Drenthe organiseert een themadag over invasieve exoten. Het platform 

wil beleidsmakers en beheerders een handreiking bieden hoe om te gaan met exoten. Uitwisseling 

van ervaringen met de bestrijding van exoten vormt een belangrijk onderdeel van het programma. De 

themadag draait om bewustwording en samenwerking. Klik <hier> voor het aanmeldformulier. 

 

Programma voor donderdag 28 september 2017 

(provinciehuis Assen, dagvoorzitter: Peter Bennema) 

 

inloop met koffie & thee (vanaf 9:30 uur) 

 

ochtend (plenair 10:00 – 12:30 uur) 

1. Quiz: ken je exoot!  hoe goed kent u exoten? 

(Edwin Dijkhuis, FLORON) 

2. Onze exoten  enkele bekende exoten in Drenthe 

(Ton Rotteveel, voorheen Taskforce Alien Species LNV). 

3. Vigerend en nieuw beleid en wetgeving  wat hebben we en wat komt er op ons af? 

(Peter Venema, beleidsmedewerker provincie Drenthe) 

4. Monitoring  nut en noodzaak van het in beeld brengen en houden van exoten 

(Edwin Dijkhuis, FLORON) 

 

lunchpauze (12:30 – 13:30 uur) 

Tussen de middag serveren we een lunch waarbij tevens enkele van onze eetbare invasieve exoten te 

proeven zijn. Bovendien is er de mogelijkheid om nader kennis te maken met een aantal Drentse 

exoten die we tentoonstellen. 

middag (deelsessies 13:30 – 15:30 uur) 

‘s Middags zijn er 4 deelsessies over invasieve exoten in Drenthe; aan 2 daarvan kunt u deelnemen. 

1.  Nieuwkomers in Drenthe 

2. Reuzenbereklauw Heracleum mantegazzianum 

3. Japanse duizendknoop Fallopia japonica 

4. Grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides en Watercrassula Crassula helmsii 

Tijdens de presentaties komen de biologie van de plant en zijn omgeving aan de orde, wordt het 

probleem geschetst (ecologisch, economisch, anderszins), behandelen we praktische methodes 

om de soort in toom te houden of uit te roeien en wisselen we ervaringen uit. 

 

plenaire afsluiting (15:30 – 16:00 uur) 

Terugblik op de dag met een slotwoord van Henk Jumelet, gedeputeerde Natuur. 

http://www.provincie.drenthe.nl/exoten

