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De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen nodigt u uit voor een informatieve avond over uw
leefomgeving. Dit jaar is het onderwerp:

Beheer en bestrijding van

EXOTEN
Presentatie door:

Maarten Hoetmer
Adviseur Waterbeheer en Ecologie – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

WOENSDAG 27 OKTOBER 2021 – 20.00 tot 22.00 UUR
‘OLD SCHOOL’ – WAGENDIJK 42 – KOCKENGEN
Rode rivierkreeft (ook wel Amerikaanse rivierkreeft genoemd), Japanse duizendknoop,
Reuzenberenklauw, Grote waternavel, Cabomba: grote kans dat u deze soorten regelmatig
tegenkomt. Het zijn exoten: soorten die niet op eigen kracht maar door de mens in Nederland
terecht zijn gekomen. Dat kan per ongeluk zijn, bijvoorbeeld doordat ze als verstekeling meereizen,
of juist opzettelijk door het verhandelen van exotische dieren, vijver- en tuinplanten. Een klein deel
van de exoten voelt zich prima thuis in zijn nieuwe omgeving. Deze soorten kunnen zich permanent
vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen. Dan spreken we van invasieve exoten.
“Niks mis met wat extra soorten in de natuur’’, zult u misschien denken. Maar sommige exoten
veroorzaken veel schade. Wie last heeft van hooikoorts ondervindt dat aan den lijve: de
oprukkende hooikoortsplant Ambrosia verlengt het hooikoortsseizoen.
Behalve gezondheidsproblemen kan er schade ontstaan voor de economie. Bijvoorbeeld door
aantasting van oogsten door exotische insecten, of een dijkdoorbraak door graverij van
muskusratten. Ook onze eigen flora en fauna ondervindt veel hinder van de indringers. Ze worden
verdreven uit hun leefgebied en hun nest, lopen nieuwe ziektes op of worden domweg
opgevreten.
Als een invasieve exoot in de natuur gevestigd is, zijn vaak aanzienlijke uitgaven nodig om de
schade te herstellen en de invasieve exoot te verwijderen, of om verdere verspreiding te
voorkomen. Geschat wordt dat de kosten alleen al in de lidstaten van de Europese Unie ten
minste € 12 miljard per jaar bedragen! Deze kosten lopen jaarlijks op, onder andere doordat we
steeds meer gebieden met elkaar verbinden waardoor exoten makkelijker binnenkomen, maar
ook doordat de internationale handel nog steeds toeneemt. Daarnaast wordt ons klimaat
langzaam steeds geschikter voor een groot aantal planten en dieren uit warmere oorden.
Welke exoten zijn er allemaal, kunnen waterbeheerders de grote toename nog aan, en wat kunt
u zelf doen aan de toename (en overlast) van exoten? Daar vertelt waterschapper Maarten
Hoetmer u graag meer over.

De presentator
Maarten Hoetmer is als praktijkecoloog werkzaam bij Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) en woont in het buitengebied van Nieuwer Ter Aa. Vanuit de praktijk werkt hij
bij het waterschap aan het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit in het beheergebied
van HDSR. Dit doet hij onder andere door collega’s te adviseren over het onderhoud van
natuurvriendelijke oevers, maar bijvoorbeeld ook door mee te denken over nieuwe methodes voor
het vangen of juist weren van rivierkreeften. Maarten vertelt graag over het onderwerp invasieve
exoten en hoopt met de lezing een kijkje te kunnen geven in de problematiek van het waterschap
rondom het onderwerp, maar ook op een stukje bewustwording, want bijna alle exoten geraken
in de natuur door toedoen van menselijk handelen.
Aanmelding
De toegang tot de lezing is net als voorgaande jaren gratis (en voor aanvang is er ook nog gratis
koffie of thee).
Wilt u aanwezig zijn? Aanmelden kan eenvoudig door:
• bij voorkeur een mail te sturen naar info@veenweidegebied.nl, of eventueel
• een sms of app te zenden of te bellen naar onze voorzitter Sip Koopmans (06 22 99 2181)
LET OP: We houden ons aan de geldende coronamaatregelen en dus zult u bij
binnenkomst gevraagd worden uw coronatoegangspas te laten scannen (QR-code op uw
smartphone of geprint) en uw legitimatiebewijs te tonen.

Wilt ook u bijdragen aan het werk van onze stichting?
Aan veel van de activiteiten van de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen zijn kosten
verbonden, bijvoorbeeld de kosten van voorlichtingsactiviteiten, dorpsavonden als die op 27 oktober,
nieuwsbrieven als deze, zienswijzen en eventuele beroepsprocedures.
Voor een belangrijk deel van deze kosten zijn wij afhankelijk van donaties van sympathisanten die
onze doelstellingen steunen.
Hoe meer u geeft, hoe meer wij voor u kunnen doen. Daarom nodigen wij u van harte uit een
bijdrage over te maken naar onze bankrekening NL49 RABO 0365 5622 97 (bijvoorbeeld middels
onderstaande QR-code) óf op 27 oktober te deponeren in de doos die wij voor u klaarzetten.
Omdat de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen de ANBI-status heeft, is uw bijdrage een
geldige aftrekpost voor de inkomstenbelasting. De financiën van de Stichting zijn voor iedereen in te
zien op onze website www.veenweidegebied.nl.

