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administratieve 
oorsprong (100 ha) 

1e categorie 

bevaarbare 
waterloop 

niet (meer) 
geklasseerd 

niet geklasseerd : aangelanden of polder 

3e cat : gemeente of polder 

Afzonderlijke bestrijding : W&Z en VMM – direct 
contact met leidend ambtenaar 

2e cat : provincie of polder 

polder /  watering 

Exotenbestrijding 
Oost-Vlaanderen 

 



 
Vóór 2008 

 
grote waternavel    hydrocotyle ranunculoides 

 



parelvederkruid  Myriopylium aquaticum 
 

 
Vóór 2008 

 



waterteunisbloem  Ludwigia grandiflora 
 

 
Vóór 2008 

 



Sinds 2008 

Lokale waterloopbeheerders kunnen: organisatie, uitvoering van 
exotenbestrijding overlaten aan de provincie.  

•   de provincie betaalt 80%  

•   eventuele machinale bestrijding wordt altijd gevolgd door een  
3-jarige manuele nazorg ! 

Sinds 2011 
Na 3 jaar: extra natraject 1 of 2 jaar   
 
                                   waterlooptraject exotenvrij    

Exotenbestrijding 
Oost-Vlaanderen 

 



Exoot aangetroffen ! …waarneming wordt opgepikt door provinciaal medewerker via: 
  

netwerk van contacten, exoten@oost-vlaanderen.be  /  www.waarnemingen.be 

Machinaal ruimen 
Provinciebestuur stelt aannemer aan en controleert werken.  

Sinds 2015 
 

 

Manueel ruimen  
Op sommige (deel)trajecten) is 
machinaal ruimen niet nodig. 

Nazorg 
Provinciebestuur stelt uitvoerder nazorg aan. Het traject wordt meerdere keren per seizoen, meter per meter, 

onderzocht op hergroei. De provincie controleert.  
 

Het nazorgtraject duurt 3 jaar of stopt na een volledig exotenvrij seizoen. 

Locatie wordt bezocht     -     melder ontvangt bevestiging. 

Lokale waterloopbeheerder kan beroep doen op provincie voor 3-jarig bestrijdingsplan.  

    De provincie betaald 80 %. 

Vlaamse beheerder  
wordt ingelicht en bestrijdt.  

Lokale waterloopbeheerder  
 

wordt geïnformeerd over aanbod provincie. 
 
 

 
Van melding tot nazorg 

 

 
 
 



 
machinaal ruimen 

 

ff 



machinaal ruimen grote waternavel 
waterloop Langelede - Wachtebeke 

ff 



machinaal ruimen  
grote waternavel 

Langelede 

ff 
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Langelede meetstaat machinale ruiming 
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bestek machinale ruiming 
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Bestek details machinale 

ruiming 



Voorstelling dienst M02 - Integraal Waterbeleid        8 
september 2011 
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Bestek details nazorg 
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Langelede Wachtebeke 

2009 machinale	ruiming	-	3,64	km €	88.227,00
3	jaar	nazorg	-	3,64	km	BG6 €	20.420,40
3	jaar	nazorg	-	1,68	km	BG5 €	7.156,80

2014-2016 2	jaar	uitdoving		-	1,62	km €	1.492,40
€	117.296,60 5,32 €	22,05
totaalkost km gemiddelde	kost	per	meter	2009	tot	2016

2009-2013

Langelede	exotenbestrijding	
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Nazorg stroomschema 

 

Besmettin
gs- graad 

EURO/ km/ 
jaar 

1 504,62
2 645,08
3 811,55
4 1170,5
5 1477,43
6 1945,64



 
nazorg 



2009-2010 2010-2012 2008 

 
Voor en na 

 

ff 
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           De aanpak werkt! 
 

Bestrijding 
sinds 2008 
 
122 km 
openbare 
waterlopen 
 

Nog nazorg 
bezig               
1/1/2017 
 
19 km 
openbare 
waterlopen 
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De aanpak werkt! 

maar waakzaamheid nodig 
 

Broekse vaart Dendermonde bestrijding 2007 – 2010 
Opwaarts: ANB (afdeling natuur en bos Vlaanderen) 



Voorstelling dienst M02 - Integraal Waterbeleid        8 
september 2011 

 
De aanpak werkt! 

maar waakzaamheid nodig 
 

Broekse vaart Dendermonde bestrijding 26/6/09 – 26/9/2012 
Polderbestuur ism Provinciebestuur 950 meter (5 tot 15 meter breed) 
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De aanpak werkt! 

maar waakzaamheid nodig 
 

Broekse vaart Dendermonde hergroei-melding december 2015 ! 
Polderbestuur ism Provinciebestuur  
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De aanpak werkt! 

maar waakzaamheid nodig 
 

Bereikbaarheid is belangrijkste obstakel – vóór de vorst al 
bereikbaar maken werkzone en manueel bestrijden 
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De aanpak werkt! 
maar niet altijd zoals we dachten…. 

kleine waterteunisbloem Gent 
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