Aquarium-/vijverplant over?
Gooi ze in de GFT-bak!

Gooi overtollige aquariumen vijverplanten niet in de
sloot, maar in de GFT-bak.
De veelal exotische planten
kunnen in de sloot en ander
buitenwater zorgen voor
problemen zoals schade aan
de natuur en wateroverlast.

Droge voeten, schoon water

Heeft u teveel waterplanten in uw vijver of aquarium? Gooi ze bij uw GFTafval! Het lijkt misschien zonde om ze weg te gooien, maar de planten
kunnen in de sloot of ander buitenwater een ware plaag vormen en voor
problemen zorgen.

Veel planten die gebruikt worden in vijvers
en aquaria zijn exoten: ze komen van
nature niet voor in Nederland. De planten
worden geïmporteerd of hier gekweekt,
omdat ze er mooi uitzien of snel groeien.
De waterteunisbloem en waterhyacint
zijn bijvoorbeeld geliefd om hun mooie
bloemen.
Iedereen die een vijver of aquarium
heeft, zal deze regelmatig opschonen en
het teveel aan waterplan
ten verwijderen.
Maar: gooi ze niet in de sloot of ander
buitenwater! Dat geldt zowel voor
nog mooie bloeiende, als voor dode
waterplanten. De veelal exotische planten
hebben hier geen natuurlijke vijanden en
kunnen door ons klimaat met de meestal
zachte winters, prima overleven. Ze doen
het zelfs zo goed, dat ze snel in aantal
kunnen toenemen waardoor sloten en
andere wateren helemaal dichtgroeien.
Dit zorgt voor problemen: de planten
belemmeren de doorstroming (dit kan
uiteindelijk zorgen voor wateroverlast) en
doorvaarbaarheid, verdrukken inheemse
waterplanten en brengen vissen en ander
dieren- en plantenleven onderwater in het
nauw.

Wat voor waterplanten geldt, geldt ook
voor dieren: vissen, schildpadden, slakken,
kreeftjes en watervlooien die in uw vijver
of aquarium leven, horen vaak niet thuis
in de Nederlandse natuur en kunnen
schade veroorzaken. Bij een overschot
kunt u deze dieren mogelijk weer kwijt bij
de leverancier waar u ze heeft gekocht of u
kunt er een andere liefhebber een plezier
mee doen. Ook is het mogelijk de dieren
bij een opvangcentrum te brengen.

Een flink aantal planten rekenen we tot de exotische ongewenste
waterplanten. De meest voorkomende zijn de grote waternavel en de
waterteunisbloem.

Grote waternavel
Het blad van de grote waternavel is min of meer rond en aan één zijde diep ingesneden. De plant groeit voor een deel op het land, maar vooral op het water en
vormt daar grote drijvende plantenmassa’s. De plant groeit vanaf mei, de sterkste
groei is in juli en augustus.

Waterteunisbloem
Het blad van de waterteunisbloem kan nogal verschillen. De blaadjes van de jonge
planten liggen nog plat op het water en zijn min of meer rond. De nerven zijn
duidelijk zichtbaar. Als de planten verder groeien en bloemstengels gaan vormen,
wordt het blad meer langwerpig. Aan deze stengels komen ook de gele bloemen.
Dan valt de plant zeker op! De stengeltjes kunnen een beetje roodachtig bruin zijn.

In mindere mate komen het mosselplantje/watersla, parelvederkruid,
waterhyacint en waterwaaier ongewenst voor in sloten, vaarten en meertjes.

Mosselplantje of Watersla

Parelvederkruid

Waterhyacint

Waterwaaier

Wij zorgen dan dat de exotische waterplanten (op onze kosten) verwijderd worden.
Het verwijderen van exotische waterplanten kan een arbeidsintensief klusje zijn.

Bestrijding exotische waterplanten
Het verwijderen van schadelijke exotische waterplanten kost jaarlijks vele
honderdduizenden euro’s. Indirect betaalt u daaraan mee via de waterschapsbelasting.
Een snelle ontdekking van de planten is erg belangrijk. Uw hulp is daarom hard
nodig! Ziet u ergens waterplanten waarvan u vermoedt dat het exoten zijn? Geef dat
dan direct aan ons door.

Zo houdt u de exoot uit de sloot
Gebruik voor de zekerheid alleen inheemse waterplanten. Vraag hiernaar bij uw tuin- of
vijvercentrum of dierenspeciaalzaak. Leg uw vijver niet aan dicht bij een sloot of plas.
Zaden, uitlopers of delen van planten kunnen dan namelijk makkelijk in de sloot of
ander buitenwater terechtkomen en daar verder groeien. Gooi overtollige aquarium- en
vijverplanten (ook inheemse planten) bij het GFT of op de composthoop in uw eigen tuin.

Meld het als u een exoot ziet!
Ziet u exotische waterplanten in de sloot of ander buitenwater? Bel ons direct: (071) 306
3535, of maak online een melding via www.rijnland.net/exotischewaterplantmelden.
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