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SAMENVATTING 
In 2016 zijn op een vijftal locaties proeven uitgevoerd en is op een drietal locaties en tevens het 

gehele gebied van de Loosdrechtse Plassen cabomba gemonitored. 

Conclusie: Hoewel het volledig uitroeien van de Cabomba caroliana en ongelijkbladig vederkruid 

wellicht niet mogelijk zal zijn kan een pro-actieve aanpak zeer succesvol zijn, waardoor de 

bevaarbaarheid, zwemkwaliteit en biodiversiteit kunnen worden behouden. Daarbij dienen 

methoden gebruikt te worden, die effectief zijn gebleken: hydroventurimethode (havengebieden), 

harkmethode (recreatie-en natuurgebieden) de STERbakmethode, en wellicht nieuw te 

ontwikkelen methoden.  

In dit rapport worden de bevindingen van de experimenten in 2016 gerapporteerd. 

Uit monitoring (van 2014 tot 2016) is gebleken dat methoden waarbij cabombawortels en delen 

van de Cabomba achterblijven, waaronder diverse maaimethoden als niet effectief beschouwd 

worden, vanwege het hoge terugkeerpercentage, de fragmentatie en verspreiding van 

Cabombaresten. Tevens is nagegaan hoe cabomba-aanpak is uit te voeren met zoveel mogelijk 

behoud van de  inheemse waterplanten, vissen en biodiversiteit. 

Hoewel voortgaand onderzoek en experimenten van belang blijven zijn dit de voorlopige 

conclusies: 

Uit de monitoring van de in 2014 geintroduceerde harkbootmethode bleek in 2015 slechts een 
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terugkeer van 1-5% en in 2016 na twee jaar een terugkeer van slechts 10-15%. De effectieve 

harkbootmethode met veegverzamelboot dient dus na twee jaar herhaald te worden, of met 

handmatig harken te worden bijgehouden. Nauwelijks nevenschade bij de waterplanten en 

waterdieren. 

De STERbakmethode, die vier jaar geleden werd ingevoerd in het STERgebied werd bij de 

monitoring positief beoordeeld. Bij de start in 2013 was er een terugkeer van 50%, in 2015 nog 

10-15% en in 2016 slechts 0-2%, vooral in de hoekjes. Na de schade bij waterplanten blijkt er na 

drie jaar weer terugkeer van de oorspronkelijke waterplanten. 

De andere methoden, sleepmesmethode, freesbootmethode en knijperbakmethode zijn op basis 

van de experimenten in 2016  nog niet positief beoordeeld, en zullen in 2017 wellicht nader 

onderzocht worden.  

Uit de monitoring van het gehele gebied van de Loosdrechtse Plassen blijkt: 

1. Verbetering ten opzichte van de door Waternet gemeten situatie in 2008 in 

recreatiegebieden, samengaand met betrokkendheid en bereidheid van bewoners en 

recreatie-ondernemers 

2. Toename van de bedekking met Cabomba en fragmentatie in en rond de gebieden van 

Natuurmonumenten 

3. Monitoring van nieuwe locaties met Cabomba: Muijeveldese wetering en Moleneind/ het 

Hol. 

In de rapportage worden 10 relevante factoren opgesomd met oplossingen. Tevens een 

“Deltaplan” voor de komende drie jaren. 

Doelstelling 

Het terugdringen van de Cabomba caroliniana (waterwaaier) in de gemeente Wijdemeren zodat 

de biodiversiteit weer in balans komt en de recreatie op en in het water niet beïnvloed wordt door 

deze exotische waterplant. Hiervoor zijn een aantal proeftesten uitgevoerd om de effectiviteit en 

het kostenaspect  te beoordelen. De eerste resultaten worden hier gerapporteerd. 

 

Inleiding  

In de wateren van de gemeente Wijdemeren heeft Cabomba  zich de laatste jaren excessief 

vermeerderd. De Cabomba heeft  de biodiversiteit inmiddels enorm aangetast, en dat is met name 

in het Natura2000 gebied ernstig. Daarnaast wordt de waterrecreatie belemmerd door het 

dichtgroeien van wateren met Cabomba, zowel wat betreft motorvaart, kanovaart als zwemmen. 

Een aantal particulieren zijn in dit kader gaan samenwerken in het “burgerinitiatief 

Cabombabestrijding Wijdemeren” met het doel de versnipperde kennis en ervaringen te bundelen 

en ook zelf ervaring op te doen met verwijderingmethoden. 

Watersportondernemers, het Plassenschap Loosdrecht, beheerorganisaties (zoals 

Natuurmonumenten en de Vereniging De Ster van Loosdrecht) en particulieren hebben ieder een 
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eigen aanpak ontwikkeld om de overlast van de Cabomba te beperken. Deze versnippering leidt 

tot hoge kosten die kunnen worden teruggedrongen door samenwerking m.b.t. het delen van 

kennis, ervaringen en activiteiten. Door samenwerking en transparantie wordt tevens vermeden 

dat beschikbare budgetten door partijen worden aangewend zonder dat dit meerwaarde heeft in 

het kader van de doelstelling. De harkmethode, de STERbak,  freesmethode, Knijperbak, 

sleepmes hydroventuri  en maaiboot worden toegepast en vergeleken. 

Als buren van elkaar kun je beter samenwerken dan last hebben van elkaar. 

 

In augustus 2016 maakte de Europese Unie een beleidsstuk openbaar (1143/2014), waarin de 

belangrijkste 37 invasieve exoten zijn benoemd en de beleidsmaatregelen, die de nationale staten 

zouden dienen te gaan uitvoeren de komende jaren. Cabomba caroliniana  staat op deze lijst. 

Binnen 18 maanden dient er beleid te zijn geformuleerd tav preventie (art7),actieplannen (art 

13),controles (art 15), uitroeiing in vroeg stadium (art 17) en beheer (art 16), strengere nationale 

regels (art 23) en participatie publiek (art 26). In het gepubliceerde beleid van de Europese Unie 

staat dat de exoten Cabomba caroliniana en het vederkruid niet alleen gesignaleerd dienen te 

worden, maar ook bestreden en/of beheerst, en dat het strafbaar kan worden dit niet effectief te 

doen. 

Op 14 december 2016 werd op het symposium Exotische Waterplanten in Wageningen de start 

gemaakt van een meerjarig landelijk onderzoek naar de bestrijding en beheersing van invasieve 

exotische waterplanten door NIOO Wageningen (zie www.exotischewaterplanten.nl).  

Per 1 januari 2017 is de uitvoering van het beleid wettelijk neergelegd bij de provinciale overheid. 

 

Invasieve Exoten zijn  planten en dieren die uit andere werelddelen komen, die de inlandse 

planten en dieren ernstig dreigen te gaan overheersen. In 2004 werd de Waterwaaier, zoals het 

uit ZuidAmerika afkomstige mooie aquariumplantje Cabomba caroliniana ook wordt genoemd in 

Nederland voor het eerst gesignaleerd in openbare wateren. Waternet en Universiteit 

Wageningen begonnen met  proeven en onderzoek. In internationale wetenschappelijke rapporten 

en ook van de Universiteit Wageningen staat dat de Cabomba de biodiversiteit vermindert en 

natuurlijke vegetatie verstikt, bv minder fonteinkruid, hoornblad, pijlkruid en grote egelskop. 

In het belangrijkwekkende rapport Risk Analysis of the Non-invasive Cabomba caroliniana in the 

Netherlands (Matthews, Beringen,Lamers,Valkenburg, Verbrugge, Leuven, RadboudUniversiteit, 

2013” worden de volgende eigenschappen  van cabomba beschreven: 

-overjarige, in de bodem wortelende waterplant met fragiele wortelstokken. De rechte stengels zijn verticale 

vertakkingen op de knopen van de wortelstok. 

-de onderwaterbladeren zijn waaiervormig en verdeeld in fijne slippen 

-zuurstofrijke plant, groot drijfvermogen,die bij volle wasdom zorgt voor helder water 

-plant zich voort dmv knopen, die, als ze op de bodem komen liggen, gaan wortelen 

-lange breekbare stengel,  waardoor wortel en knopen van elkaar losraken en zorgen voor verspreiding 



Rapportage  Cabomba bestrijding 2016 Gemeente Wijdemeren 

-de drijfbladeren staan verspreid op de stengel dichtbij het wateroppervlak en zijn klein en lijnvormig 

-de bloemen(juli/aug)zijn wit en klein (<15 mm) 

-doordat de waterkwaliteit is verbeterd dringt er meer licht in het water door, wat een belangrijke oorzaak 

blijkt te zijn van de groei van Cabomba en ongelijkbladig vederkruid(Lamers.e.a 2012;Zant e.a.1999) 

-exponentiële  groei, overwintert beter dan de inheemse concurrenten en groeit exponentieel tov inheemse 

planten. In de winter komen er stengelfragmenten die zich verspreiden met name bij storm en regen, en die 

groeien in het voorjaar uit tot volwaardige planten. 

-’s winters gaat de cabomba diep en kan langdurige vorst weerstaan, komt in het voorjaar omhoog en bloeit 

volop in de zomer op het wateroppervlak. 

-na de verwijdering van Cabomba caroliniana komt er vaak ongelijkbladig vederkruid terug. Vederkruid heeft 

een hardere wortel, die dus eerder breekt wanneer de plant met wortel en al wordt verwijderd. 

  

 

Als risicogebieden worden in de wetenschappelijke rapporten de volgende gebieden genoemd 

(Roijackers,2008): 

-langzaam stromende en vooral stilstaande wateren; doodlopende wateren. 

-wateren met voedselrijke boden (bv veenslib), maar ook op zandgrond en in een aquarium kan 

Cabomba caroliniana groeien 
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- lage troebelheid (2-6NTU), dus schoon water, waardoor de fotosynthese en daarmee de 

vermenigvuldiging optimaal is 

 -CO2 rijk grondwater) 

-optimale temperatuur:  13-27  graden Celsius 

Inhibitie (dus vermindering van de groei): 
-hoog calcium niveau (Australian Department, 2003) (optimaal is 4ppm en hoog niveau niet) 
-hoge pH (>8,4) 
  

 

Wijdemeren is niet de enige plaats waar cabomba aanpak noodzakelijk is. 

 
GESCHIEDENIS 
Overmatige plantengroei komt door watervervuiling in het verleden. Voor 1960 was het water in 
het gebied helder en geschikt voor drinkwaterproductie (Leeflang 1949). Er kwamen veel 
waterplanten voor, kranswieren in het open water, fonteinkruiden langs de rand. De planten 
bleven toen laag en veroorzaakten geen overlast (Morzer Bruijns,1962). Door de hoge 
voedselrijkdom van de plassen, als gevolg van watervervuiling komt sinds 1960 een hardnekkige 
algenbloei voor. Door het troebele water verdwenen de waterplanten bijna geheel. Nu de 
watervervuiling effectief wordt bestreden vermindert de blauwalgenbloei, wordt het water weer 
helderder en keren de waterplanten weer terug. De voedselrijkdom is echter nog steeds hoger 
dan voor 196, met name de baggerlaag. Het water is nu nog onvoldoende helder, waardoor de 
planten de neiging hebben om naar het licht te groeien. Cabomba vermenigvuldigt zich optimaal 
in een dergelijk milieu. We hebben hier dus niet te maken met natuurlijke selectie, ook niet over 
het halen van de KRW-doelen, maar vooral met een erfenis uit het verleden. 
 

Hoe pakken de Loosdrechters het zelf aan? 

In 2007 en 2008 werd door Waternet in kaart gebracht hoever de Waterwaaier Cabomba 

caroliniana was uitgewaaierd over de Loosdrechtse Plassen. Er werden diverse experimenten 

uitgevoerd en de recreatieondernemers werden ondersteund door Waternet  in adviezen en  
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gedeeltelijk financieel. De hydroventurimethode werd aanbevolen in jachthavens. 

Bij de hydroventurimethode wordt met een spuitlans  de wortel van de cabomba losgewoeld en 

daardoor komt de hele plant bovendrijven, die daarna handmatig met een hark uit het water wordt 

gehaald.  

WatersportVereniging De Watervogels heeft  een hydroventuri spuitlans geconstrueerd, en al 

jarenlang wordt door een gepensioneerd vrijwilligersteam met een eigen gebouwd vlot in de 

zomer wekelijks  cabomba met wortel en al verwijderd. 

GWV De Vrijbuiter heeft in 2015 een Taskforce Cabomba opgericht en ook een spuitlans in elkaar 

gezet, die door vrijwilligers wordt gebruikt. 

Door veel recreatieondernemers (o.a. Drechthoeve,  vd Wetering) zijn al jaren initiatieven 

genomen om de cabomba aan te pakken, o.a met de handmatige harkmethode. In hoofdstuk 4.3  

worden deze deels beschreven. 
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Vanaf 2014 zijn door het burgerinitiatief op een aantal plaatsen proefprojecten uitgevoerd met het 

doel helder te krijgen wat de meest effectieve methoden van verwijdering zijn in relatie tot het 

weer terugkeren van de Cabomba.  

Uit monitoring van de proefprojecten2014  is gebleken dat methoden waarbij delen van de 

Cabomba achterblijven als niet effectief beschouwd moeten worden (o.a. maaimethode), vanwege 

het hoge terugkeerpercentage en de verspreiding van Cabombaresten naar Cabombavrije 

gebieden, waardoor de problematiek alleen maar groter wordt.  

Uit de monitoring van de in 2014 geintroduceerde harkbootmethode en de monitoring in 2015 

bleek in 2015 slechts een terugkeer van 0-2%. 

methode Locatie Verwijdering 2014 Terugkeer mei 2015 

Handmatig harken Oost.Vuntus sloot 400m²  

(40% bedekking) 

0-2% 

Harkboot met 

verzamelboot 

T Raaisloot/O Vuntus 3000 m² 

(40% bedekking) 

0-1% 

Maaiboot Raaisloot W 1000 m² 

(30% bedekking) 

20-40% 

Beleid 

Natuurmonumenten 

vennetje oost. Vuntus Geen verwijdering 80% 

 

Ook uit interviews, die het Burgerinitiatief uitvoerde  met de Loosdrechtse havenmeesters, 
recreatieondernemers en grondeigenaren blijkt dat de veelgebruikte “maaimethode” leidt tot 
verdere fragmentatie en verspreiding van de Waterwaaier en vervangen dient te worden door een 
meer effectieve methode, waar cabomba met wortel en al wordt verwijderd.  
Door vrijwilligers van het Burgerinitiatief en in de caravanparken wordt ook de handmatige 

harkmethode gebruikt, die zorgvuldiger is voor natuurgebieden. 

De vereniging De Ster van Loosdrecht (beheerder van ca 300 hectare grondgebied in 

Wijdemeren) komt na een aantal jaren strijden tegen de Cabomba tot de conclusie dat alleen 

methoden waarbij de Cabombaplant in zijn geheel, dus met wortel en al verwijderd wordt leidt tot 

een laag terugkeerpercentage en dus tot lagere kosten van verwijdering, omdat na de eerste 

verwijdering alleen nog onderhoudsverwijdering noodzakelijk is.  
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3.1 Projectplan en uitvoering 

Op 14 maart 2016 organiseerde de gemeente Wijdemeren een bijeenkomst met 

recreatieondernemers, om te informeren over het proefproject en informatie uit te wisselen 

betreffende de aanpak van cabomba en ongelijkbladig vederkruid. 

Het burgerinitiatief had eind 2015 een gedetailleerd plan uitgeschreven om in de eerste helft van 

2016 een aantal proefprojecten en monitoring te kunnen uitvoeren op basis van vijf  methoden 

c.q. combinatie van deze methoden van verwijdering van de cabomba.  

De methoden zijn: de harkmethode met volgverzamelboot, de knijperbakmethode , de “sterbak”-

methode (ontwikkeld door de vereniging de Ster van Loosdrecht), de freesmethode en de 

sleepmesmethode. Op transparante wijze is bepaald op welke plekken en met welke methode en 

door welke aannemer de cabomba zal worden verwijderd. Uitgangspunt hierbij is dat de eigenaar 

van het water de helft van de kosten van verwijdering voor zijn rekening neemt. Voordat budget 

voor een proefproject beschikbaar komt wordt dit ook schriftelijk vastgelegd met de eigenaar van 

het betreffende water.  

De uitvoering van de proefprojecten vond plaats onder toezicht van de Gemeente Wijdemeren in 

samenwerking met het Plassenschap Loosdrecht (Recreatie Midden-Nederland). Uitvoering van 

de proefprojecten vond plaats in de maanden juni  t/m  juli 2016, en het vervolg in de periode tot 

oktober 2016. Dit viel samen met  de Week van de Invasieve Exoten ,17-26 juni i (zie 

www.weekvandeinvasieveexoten.nl). 

 Toezicht op uitvoering, monitoring (vaststellen terugkeer Cabomba), rekenmodellen over 

kosteneffectiviteit en nazorg (verwijdering terugkerende Cabomba) zal worden uitgevoerd door 

Plassenschap Loosdrecht ism Burgerinitiatief Cabombabestrijding en  strekt zich wellicht uit over 

de jaren 2016 t/m 2018. 

Op basis van het beschikbare budget en de kosten van verschillende methoden van verwijdering 

is geïnventariseerd welke plekken in aanmerking kunnen komen voor een proefproject. Hierbij is 

meegewogen of de plaats van het proefproject voldoende omsloten is om beïnvloeding door 

naastgelegen wateren waar bijvoorbeeld Cabombabestrijding helemaal niet of op basis van 

deelverwijdering (maaimethode) plaatsvindt. De voorkeur is in eerste instantie uitgegaan naar 

plekken waar de afvoer van de Cabomba niet of alleen lokaal hoeft plaats te vinden. Omdat het 

proefproject zal worden gebaseerd op vier methoden van verwijdering zijn de plaatsen van 

uitvoering zodanig gekozen dat zij geschikt zijn voor de betreffende methode.  Met de eigenaren 

is een overeenkomst gemaakt over de uitvoering en het meebetalen van 50% van de lokale 

kosten. 

Het project bestaat  uit twee fasen: 

1.Testfase, waar op diverse locaties de verschillende methoden worden uitgevoerd, geëvalueerd 

op effectiviteit en kosteneffectiviteit van  aanpak van cabomba. Er zullen ook combinaties worden 

getest en geëvalueerd. 

2. Bouwen aan gemeenschap. Om  te bouwen aan een gemeenschappelijke proactieve aanpak 

van de cabomba in Wijdemeren zal een kader voor een meerjarenaanpak worden geboden door: 

GEMEENTE WIJDEMEREN-PLASSENSCHAP-BURGERINITIATIEF CABOMBA 
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A. Informatiebijeenkomst voor aanwonende, eigenaren en, recreatieondernemers 

B. Oproep en inventarisatie van aanwonende eigenaren en recreatieondernemers, die mee willen 

werken aan gezamenlijke aanpak, anders dan de maaimethode. Faciliteren door informatieborden 

aan te bieden met uitleg en advies aan bewoners. 

C. Meerjarenplanning waar de pro-actieve aanpak van cabomba wordt uitgewerkt mede in 

samenwerking met de provincie Noord-Holland. 

D.contact met studenten van TechnischeUniversiteit Delft (of Eindhoven) om verdere innovatie op 

het gebied van cabombabestrijding te stimuleren.(robotisering daar waar je moeilijk bijkan, met de 

mogelijkheid van behoud van gele plomp en waterlelies,bv) 

3.2.Beschrijving  Cabomba aanpak methoden 

Harkmethode 

Geschikt voor gebieden waar niet vanaf het land kan worden gewerkt. Geschikt voor kleinere 

wateren, zowel in natuurgebieden als recreatiegebieden. Uitvoering door 2 boten (harkboot en 

verzamelboot). Breedte boot 2 m, lengte 6,5 m. Vaardiepte 60 cm (met hark aan de achterzijde 90 

cm.) Afvoer Cabomba of indroging op de oever is afhankelijk van de locatie. 

Met de harkmethode wordt cabomba inclusief de wortels meegenomen en wordt langzaam het 

veenslib met wortels omhoog gebracht. Dit langzame proces is van belang, omdat anders de 

stengels breken. In een tweede harkronde worden de laatste wortels nog verwijderd. Een 

verzamelboot verzamelt de  cabomba en legt dit met de hand op de oever. Tevens worden vissen 

en andere waterdieren weer teruggeworpen in het water. Om de methode natuurvriendelijk te 

houden worden planten als de Gele Plomp (Nuphar lutea) teruggeplaatst. 

Meer info: www.harkboot.nl  

 

http://www.harkboot.nl/
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STERbakmethode 

Geschikt voor verwijdering op plekken waar vanaf het land kan worden gewerkt met een kraan. 

Bak aan de kraan is ca. 3,2 m. breed, en heeft ronde gaatjes waar het water en waterdieren 

kunnen terugvloeien. Geschikt voor doorgaande vaarwegen en sloten. Afvoer Cabomba of 

indroging op de oever is afhankelijk van de locatie, maar kan in veel gevallen direct op de kant 

worden gedeponeerd. 

Ervaring laat zien dat veel wortels worden verwijderd, maar dat een deel in de bodem blijft, 

afhankelijk van de bodem (zand of veenslib), bij veenslib worden veel wortels verwijderd.  

De STER van Loosdrecht is een uitzonderlijk natuurgebied (onderdeel van Natura 2000, 

Oostelijke Vechtplassen), dat sinds enkele jaren beheerd wordt door een Vereniging van 35 

grondeigenaren). De Vereniging hanteert reeds 3 jaren  deze Sterbakmethode om de cabomba 

proactief aan te pakken, en voeren dat tweemaal per jaar uit op een gebied van circa 300  

hectare. 
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Knijperbakmethode 

Geschikt voor verwijdering vanaf het water met een  baggerboot, bijvoorbeeld diepere wateren. 

Cabomba wordt  met een  krijperbak geschept ( 2 bij 2,5 meter)  en direct in een beunbak op de 

boot gedeponeerd. Afvoer cabomba of indroging op de oever is afhankelijk van de locatie, maar 

zal vaak naar een depot worden vervoerd. 

Door het rechthoekig frame en de omvang van de knijperbak, en de gekozen aanpak wordt niet 

nauwkeurig geruimd. 

In hoeverre de tanden van de knijperbak de cabomba met wortel en al wordt verwijderd of  de 

cabombawortels doorsnijden moet blijken uit de experimenten. 

Meer info: www.riksnoorman.wixsite.com. 
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Daarnaast zijn er twee methoden, die reeds worden toegepast, nl op de Drechthoeve en vd 

Wetering en bij Park Smalland. Deze worden reeds door de eigenaren bekostigd, maar deze 

methoden zijn ook gemonitored 

Sleepmesmethode (caravanparken Drechthoeve, Stille Plas, vd Wetering, Boomhoek, Nieuw 

Loosdrecht en recreatiepark de Watertuin) 

Voor het maaien van bodemvegetatie kan de boot voorzien worden van een enkele of dubbele 

sleepmesinstallatie, vergelijkbaar met het ploegen op het land. Een V-vormig mes wordt via een 

ketting met een stotende beweging over de bodem getrokken. Behalve dat vegetatie wordt 

afgesneden wordt mogelijk ook een deel met wortel en al losgetrokken. De werkbreedte is 

instelbaar tot een maximum van 250 cm bij een enkele veegmesinstallatie en 410 cm bij de 

dubbele uitvoering. zie  http://www.conver.com/gamma/varende-machines/maaiboten/werktuigen. 

 

Freesboot (Smalland  in overleg met Waternet) 

Met de freesboot worden de planten met wortel en al los gefreesd door de roterende bewging van 

een rol met haakse messen eraan; de bodem wordt hiermee een beetje omgewoeld. Vooral bij  

zandbodem, waar stevige wortels zijn kan dit effectief zijn. De drijvende planten worden met een 

opruimboot verzameld en ergens op een plek in de buurt gestort.(www.pruimbaggertechniek.nl) 

 

http://www.conver.com/gamma/varende-machines/maaiboten/werktuigen
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Plaats en tijdsperspectief proefprojecten 

Op basis van de randvoorwaarden  heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van mogelijke 

plekken voor een proefproject. Uit deze inventarisatie zijn een drietal plekken naar voren gekomen 

die geschikt zijn voor een van de methoden  van verwijdering en waarvan de eigenaren mee 

willen werken en 50% van  de kosten willen dragen. De vierde en vijfde plek zijn een vervolg op 

een in 2015 gestart proefproject met de harkboot met verzamelvolgboot en handmatig harken.. 

Om ontheffing te hebben van de vergunningaanvraag was gepland de Vuntusactiviteiten uit te 

voeren van 15 -20 juli, wanneer het broedseizoen is afgelopen. Voor de recreatiegebieden Anker 

en Drechthoeve was gepland de periode 15juni-1 juli te kiezen ,de 2e voorkeursperiode, zoals 

geformuleerd in het Goedkeuringsbesluit Gedragscode Flora-en faunawet voor waterschappen.(6 

febr 2012). Voor de in de Vuntus voorkomende vogels (buizerd, knobbelzwaan, grauwe ganzen, 

steenuil, blauwe reiger, ijsvogel)  eindigt het broedseizoen overigens al in juni. 

 

Lokatie verwijdering Cabomba Methode Tijdstip 

uitvoering 

Bijdrage 

grondeigenaar 

A. Drecht 2100 meter lengte, waarvan 700 m knijperbak, 700 

m harkboot en 700 m combinatie knijper/harkmethode. Diepte 

max  1,5 m 

harkboot 

/verzamelboot / 

en knijperbak 

geen afvoer 

nodig 

Niet uitgevoerd 

te weinig 

cabomba 

  

B.Het Anker / Oud Loosdrechtsedijk 117: Een doodlopend stuk 

in de haven van ca. 1500 m2. Diepte ca. 1,5 m. 

knijperbak / in 

combinatie met 

harkboot 

/verzamelboot / 

afvoer locaal 

 24 juni 

 

    750  

 C.Drechthoeve, Nieuw Loosdrechtsedijk 200 (geen Natura 

2000 gebied, valt niet onder vereniging Ster van Loosdrecht): 1 

sloot van ca. 5 m tot 15m. breed en 180 m lang. Oppervlak ca. 

2000 m2 Diepte +/-1,50m. 

sterbak vanaf 

de kant / afvoer 

locaal  

de helft ook 

met 

harkmethode 

22 en 23 juni     750  

D.Vennetje bij Raaisloot ten oosten van aftakking met stuw ca. 

1500 m2. Diepte ca. 60 cm. 

 

Harkboot / 

verzamelboot / 

afvoer nodig 

 

20 juni    

Monitoring Drechthoeve 

………………………………………………………………….. 

Monitoring Smalland  

 

Monitoring STER………………………………………….. 

 

Monitoring Vuntusgebied Natuurmonumenten…………… 

Slijpmes-

methode… 

Verticuteer-

methode 

STERmethode 

 

Geen aanpak 

22 juni,25 aug 

 

17mrt, 22juni 

  en 25 aug 

23 juli,19aug 

 

19 aug 
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Veel activiteiten vonden plaats van 17 juni tot 24 juni, deze week was van de Week van Invasieve 
Exoten, georganiseerd door het Platform Invasieve Exoten. He startsymposium vond plaats op 17 
juni in Utrecht met lezingen van deskundigen vanUniversiteiten en Team Invasieve Exoten van de 
Nederlandse Voedsel en WarenAutoriteit en diverse workshop, o.a door Kees Blase over de rol 
van burgers bij eliminatie en beheersing van Cabomba caroliniana. 
Aan het eind van de week van de Invasieve Exoten, 24 juni werd een boottocht georganiseerd 
voor Statenleden van de Provincie NoordHolland en geïnteresseerde deskundigen. Dit heeft 
geleid tot agendering van aanpak van de cabombabestrijding bij de Provinciale Staten. 
De aanwezige leden van Provinciale Staten waardeerden het zeer hoe zij werden geïnformeerd 
op het gebied van biologische kennis, europees en nederlands beleid, effectieve 
bestrijdingsmethodes 
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3.3. Monitoring werkwijze 
 
In de bijlage staan details over de monitoring per lokatie: 
*Werkmethode/lokatie/contactpersoon/uitvoerder 
*diepte/bodem/ligging 
*data monitoring en bedekkingspercentages 
*nevenschade 
*kosten 
*bijzonderheden 
 
Eerst wordt een voormeting uitgevoerd betreffende de hoeveelheid cabomba, zowel visueel als  
met handmatige hark over de bodem harken. 
      *percentage  cabomba per oppervlak  in % (visuele schatting). 
        Indeling net als Waternet in 2008 heeft uitgevoerd: 
             0-10%  geel 
             10-25% oranje 
             25-50% donker oranje 
             50-100%  rood 
       Aanvullende verfijnde monitoring, een aantal weken na de aanpak van de cabomba:       
      *met hark 20x op de bodem testen hoeveel cabomba/cabombawortels er 
        minder zichtbaar aanwezig zijn 
 -0 op 3 harken: volledig schoon  CABOMBAVRIJ  (groen) 
 -1 op 3 harken: kleine sliert/2 sliertjes: SCHOON:over 2 jaar opnieuw monitoren 
             (groen) 
           -2 of 3 op 3 harken: 1-2 sliertjes: RISICO, handmatig bijhouden  (geel) 
           -2 of 3 op 3 harken: 2-10 cabombaplanten, ook met dikke wortel en veenslib: 
        ERNSTIG (donker oranje) 
           -3 op 3 harken: ZEER ERNSTIG (rood): betere proactieve aanpak aanbevolen 
 
Bij de monitoring  en nameting worden ook de volgende aspecten meegenomen: 
      *nevenschade (andere waterplanten/ waterdieren)  
      *(ruw geschatte) kosten per strekkende meter 
      *mate van verwijdering van wortels 
      *methode van afvoer en periode tussen uitvoering en verzamelen 
      *indicatie van zorgvuldigheid 
 
4.1.Hoofdlijnen Monitoring op alle locaties 

In de bijlage staan de details beschreven, o.a over uitvoerders en financiele aspecten. Om een 

meer nauwkeurige financiele afweging te maken zullen we nog meer preciese data moeten 

verzamelen. Daarom staan deze niet in onderstaande samenvatting op hoofdlijnen.  

4.1.1. T-splitsing bij de Raaisloot: harkboot met veegverzamelboot 
In dit gebied (500 m²) waar twee jaar geleden de eerste proef  is uitgevoerd met de harkboot en 
veegverzamelboot (cabombabestrijding met wortel en al) is in juni weer gemonitored en cabomba 
verwijderd met de harkboot en veegverzamelboot. 
resultaten : 2014  bedekking 40%, die volledig is verwijderd (na afloop :0-1% bedekking)  
                   2015  bedekking: 0-2%  
                   Juni 2016: bedekking: gemiddeld 5-10%, die volledig verwijderd is 
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                   Sept 2016:bedekking:0-1%.  
In de zuid-oost hoek werd  in juni 40-50% bedekking gevonden en sommige stukjes langs de kant 
30%.  Kortom: zeer succesvol. Zelfs na twee jaar nietsdoen is er beperkte aangroei, vermoedelijk 
vooral doordat gefragmenteerde cabomba  aan komt waaien uit de Raaisloot, die een bedekking 
van ruim 40% bedekking heeft.  
Tevens werd duidelijk dat de harkmethode nauwelijks of geen schade aan de natuur gaf, de gele 
plomp en waterlelie bleven bespaard, en veel zorg werd besteed aan terugkeer vissen, kreeftjes, 
en andere waterdieren. De harkbootmethode wil graag die extra zorg bieden, om de methode in 
natuurgebieden te kunnen toepassen. 
 
4.1.2. Sloot in het Oostelijk Vuntusgebied: handmatige harkmethode,  
Deze sloot met een inham (ca 400 m²)  die twee jaar geleden met de handmatige harkmethode is 
geschoond van de Cabomba caroliniana werd drie jaren gemonitored :  
2014 bedekking 40% , na handmatige harkmethode  0-1% bedekking 
2015:bedekking 0-2% 
2016:bedekking 2-5%.  
Omdat het handmatig zorgvuldig wordt uitgevoerd is de schade aan de bodemdieren en planten 
nihil.  
 
4.1.3. Vennetje Oostelijke Vuntusplas (Natuurmonumenten): geen ingrepen 
Dit vennetje (ca 400m²) was in 2011 nog zonder cabomba en een uniek natuurgebied met 
oeverplanten als pijlkruid, egelskop, zegge, gelderse roos en zwanenbloem. Via de Raaisloot is 
gefragmenteerde cabomba naar binnen gekomen. Doordat het stilstaand schoon water is, met 
veel gele plomp was de bedekking in 2014 tot 50% gestegen. Het beleid was: geen ingrepen 
doen. Voorstellen aan Natuurmonumenten om het in een zo vroeg mogelijk stadium aan te 
pakken en de biodiversiteit in dat gebied te beschermen werden niet aanvaard, zelfs niet als de 
gemeente gedeeltelijk zou betalen voor de proefonderzoeken. 
In 2015 was de bedekking toegenomen tot 80% en in 2016 100%. 
 
4.1.4. Camping Drechthoeve: Maaikorf plus harkboot 
Een rechte vaart (8 meter breedte) met doodlopend eind werd op 22 juni met een mobiele kraan 
met maaikorf van cabomba en ongelijkbladig vederkruid ontdaan. Tempo: 40 strekkende meter 
per uur. 

 
De exoot ongelijkbladig vederkruid verdrijft weliswaar de cabomba, maar heeft dezelfde invasieve 
eigenschappen, is wat steviger van structuur en dient net al de cabomba met wortel en al 
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verwijderd te worden. De wortel van vederkruid lijkt eerder af te breken dan de wortel van de 
cabomba. 
Nadat het ongelijkbladig vederkruid en de cabomba met de maaikorf direct in een bijrijdende 
vrachtwagen werden gedeponeerd werd de volgende dag hetzelfde traject uitgevoerd met de 
harkmethode, om te testen hoeveel cabomba/ongelijkbladig vederkruid nog was achtergebleven, 
en dat bleek een behoorlijke hoeveelheid te zijn: meer dan 4 m³. 

 
 Fase 1: Kraan met maaikorf                               Fase 2: overgebleven cabomba verwijderen met 
                                                                              Harkboot en met de hand op de kant deponeren 
 
Achteraf bleek, dat de maaikorf niet de juiste korf was, die bij de STERmethode normaal wordt 
gebruikt. Deze test zal dus in voorjaar 2017 met de juiste STERbak worden overgegaan. 
Deze (verkeerde) maaikorf had het effect, dat de cabombawortels voor een deel werden 
doorgesneden, en een ander deel in de bodem bleef. Want bij een monitoring een maand later 
(26 juli) was op het doodlopende eind weer 80% van het vederkruid teruggekeerd en in de rest 
van de sloot circa 40%, en in oktober weer 80-100%. In oktober is de gehele sloot nogmaals 
geschoond, ditmaal alleen met de harkboot. In juni 2017 kunnen we het effect hiervan monitoren. 
De veronderstelling was: met de STERbak meters maken en snel cabomba/vederkruid 
verwijderen en daarna fijnmazig met de harkmethode de details doen. Of dit effectief werkt, kan 
pas later in 2017 blijken als de juiste STERbak is gebruikt. Het is tevens mogelijk, dat de 
harkmethode minder effectief is als de stengels en bladeren reeds zijn verwijderd en alleen de 
wortels nog moeten worden verwijderd. 
 
4.1.5. Vaarweg bij Jachthaven het Anker: Knijperbak 
Bij deze vaarweg is op 24 juni in een gebied van circa 200 meter cabomba/vederkruid verwijderd  
door de Knijperbak, en werd dit direct gestort in de stortbak van het schip. Daarna zou de helft 
van de vaart door de harkboot gecheckt worden en de overgebleven cabomba/vederkruid alsnog 
verwijderd. Bij de Knijperbak werd veel verwijderd inclusief bagger, wortels en andere planten en 
dieren. 
Terwijl bij de start niet meer dan 30% bedekking werd geconstateerd en na de Knijperbakmethode 
circa 10% werd gemonitored, werd dit na behandeling met de de harkboot teruggebracht tot 0-1%. 
Bij de nacontrole in oktober werd in het gedeelte van de Knijperbak een terugkeer van 30% 
waargenomen en in het gedeelte van Knijperbak plus harkboot een terugkeer van 5%. 
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Een aantal vaarten, waar helemaal geen cabomba-aanpak had plaatsgevonden waren code 
oranje of rood: 25% en soms meer dan 50% bedekking. “Boten kunnen niet meer vrij wegvaren. 
Zwemmen is vervelend. Je kan je benen niet meer vrij uitslaan, want die komen vast in de 
cabomba.”(citaat Jasper Blom) 
 
4.1.6. Caravanpark Smalland: freesboot met veegboot 

In juni lagen een tiental sloten van Carvanpark Smalland 100% vol met cabomba en vooral ook 

met ongelijkbladig vederkruid. Doordat bewoners niet allemaal hun boten hadden verwijderd 

konden de waterplanten alleen in het middengebied verwijderd worden, met name om de 

doorvaarbaarheid te behouden. Circa 20% van de cabomba bleef staan, en op sommige 

onbereikbare plaatsen meer. In augustus was er een terugkeer van 40%. En in oktober was er 

weer 100% bedekking.  

Conclusie is dat het alleen zinvol is om te monitoren, wanneer er zorgvuldige verwijdering van de 

cabomba plaatsvindt. Wanneer er aan de randen cabomba/vederkruid blijft staan verspreidt de 

exoot zich, en keert het volledig terug. 

In hoeverre de freesboot beschouwd kan worden als een maaimethode, waar de wortel aanwezig 

blijft of dat met de freesboot 100% verwijdering mogelijk is kan nog niet worden geconcludeerd. 

Daarvoor zal in 2017 nader onderzoek worden uitgevoerd. 

4.1.7. STERbakmethode, STER van Loosdrecht 

De Vereniging STER is een groep grondeigenaren uit de STER, die gezamenlijk een gebied van 

ca 300 ha in eigen beheer heeft en hiervoor een subsidie heeft gekregen van de Provincie Noord-

Holland. De Vereniging kiest voor duurzaam gebiedsbeheer met agrarische activiteiten, 

natuurbescherming, natuurbeheer, recreatie en actviteiten om het gebied sociaal economisch 

vitaal te houden. Tweemaal per jaar wordt de cabomba/ongelijkbladig vederkruid  verwijderd, in 
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de vroege zomer na 15 juni (einde broedseizoen) met de STERbakmethode, in oktober door de 

eigenaren zelf (meestal het oude “sloten” met tractors en loonwerkers. In november komt er dan 

de wettelijke schouw. 

In 2013 werd hiermee begonnen en na een jaar werd een terugkeer van circa 50% geconstateerd. 

In 2015 werd een terugkeer van10-15% geconstateerd door de leden van de vereniging, vooral in 

kleine slootjes en hoeken. De waterlelies zijn het eerste jaar mede verwijderd, maar waren in 

2016 weer teruggekeerd. 

Bij de monitoring door Burgerinitiatief en Plassenschap in juni 2016 bij de sloten, waar de 

STERbak was geweest werd een bedekking van ca 2% geconstateerd, vooral in de hoekjes, 

rechte oevers waren cabombavrij. In oktober werd een bedekking van 0% geconstateerd, op 

enkele hoekjes na. Dat lijkt dus een succesvolle aanpak, die in 2017 ook op ander terrein zal 

worden getest. 

4.1.8. Maaimethode Raaisloot en Tienhovens kanaal 

In juni en het najaar worden deze sloten gemaaid om de doorvaarbaarheid te kunnen handhaven. 

In het begin werd 75 % bedekking geconstateerd door Plassenschap en na het maaien met de 

maaiverzamelboot blijft nog 10% staan, inclusief de wortels op de bodem. 

In augustus wordt een terugkeer van 75% geconstateerd, waardoor maaien in het najaar weer 

noodzakelijk blijft. 
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4.2 Kaart Loosdrechtse Plassen met monitoring 

 

Uit de monitoring zijn drie relevante conclusies gekomen: 

A.In de watergebieden ten zuiden van de Oud Loosdrechtsedijk is vooruitgang waar te nemen tov 

de laatste metingen van Waternet in 2008 (zie volgende pagina). De meeste wateren zijn geel 

gemarkeerd (0-10% bedekking). We zien hierdoor dat de recreatieondernemers en aanwonenden 

hun verantwoordelijkheid hebben genomen en actief de cabomba aanpakken, maar ook dat de 

cabomba nog niet verdwenen is. Met name bij de uiteinden van de vaarwegen, vaak ook stilstaand 

water is er nog het meeste cabomba waargenomen. Ook op de stukken waar niemand woont is er 

meer cabomba gemonitored. Bij caravanpark Smalland wordt nog onvoldoende resultaat gemeten 

en is er code oranje (bedekking 25-50%)en soms rood. 

Conclusie is dat de betrokkenheid en de bereidheid groot is iets te doen aan de 

cabombaproblematiek, maar dat nog veel verbetering mogelijk is in verbetering van de effectiviteit. 

Advies aan bewoners: laat ieder zijn of haar eigen stukje grond schoonhouden, dan lossen we het 

gezamenlijk op. 

Bij de STER van Loosdrecht zijn er goede resultaten gemonitored door drie jaar systematisch 

beleid. 

zuid 

Vuntus 

oost 
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B. Daarentegen ten noorden van de Oud Loosdrechtsedijk is de cabomba ernstig toegenomen , het 

Natura2000-gebied van de Vuntus, veelal eigendom van Natuurmonumenten. Waar in 2008 nog 

nauwelijks cabomba was geregistreerd is de situatie in 2016 als zeer ernstig te beschouwen. Een 

drietal vennetjes grenzend aan de Vuntusplas zijn rood gemarkeerd (50-100% bedekking), evenals 

de volledige Raaisloot. In de Raaisloot wordt de maaimethode gehanteerd, die verdere fragmentatie 

tot gevolg heeft. Het gebied in Kortenhoef van het Hol ligt vol. Ook in het Oostelijk Vuntusgebied 

zijn twee vennetjes rood gemarkeerd, omdat deze voor 100% door cabomba worden bedekt(zie 

4.1.3). 

Een andere interessante waarneming op het Vuntus-gebied van Natuurmonumenten is dat op een 

drietal grotere vennen, die een diepte hebben van 1,2 tot 1,6 meter geen of nauwelijks cabomba 

voorkomt. Een aantal jaren geleden heeft Natuurmonumenten deze vennetjes volledig 

uitgebaggerd, en is de bodem vooral oerzand met een laagje veenslib erop. Bij twee van de drie 

vennetjes was tijdens de monitoring op 19 augustus roodkleuring in het water geconstateerd. Er is 

een watermonster genomen en door de watersysteemanalyst van de sector watersystemen van 

Waternet geanalyseerd: 

“Er zat geen Planktothrix rubescens (rood kleurende blauwalg) in het water, maar wel aardig wat 

andere blauwalgen. Voor zwemwater zou het tot een waarschuwing leiden. 

Ijzer in water is ook gemeten, maar had een zeer lage waarde van 16 ug/l, lager dan eerdere 

waardes uit Vuntus (50 ug/l in 2008). De pH is wel hoog met 9.1, maar 9.0 is al wel eerder 

gemeten daar vlakbij. EGV is normaal, dus geen geleidende ionen die het zouden kunnen 

veroorzaken. De humuszuren, die een wat bruinige kleur kunnen geven vertonen normale waardes. 

Op de zwavelpurperbacterie is niet gecontroleerd, maar gezien de afwezige geur en nog niet het 

seizoen, lijkt dit onwaarschijnlijk.” 

In 2014 en 2015 is het Burgerinitiatief  in gesprek gegaan met Natuurmonumenten om inzicht te 

geven in de kennis en ervaring met verschillende Cabomba-aanpakmethoden, inclusief het inzicht 

dat de maaimethode de cabomba juist verder verspreidt, zeker wanneer er niet direct zorgvuldig 

wordt verzameld. In 2016 wilde Natuurmonumenten geen maatregelen tegen de cabomba nemen 

en geen verdere contacten met het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren. 

 In 4.3. wordt de stellingname van Natuurmonumenten verwoord. 

C. Op twee nieuwe locaties is cabomba waargenomen in ernstige mate. Bij de Muijeveldse 

Wetering is op de meeste watergebieden tussen de legakkers code rood of oranje gevonden (25-

100%  bedekking). Een onverwachte hoeveelheid cabomba, die over de Loosdrechtse plas 

verspreid kan worden, wanneer hier geen maatregelen worden genomen. Gebiedseigenaar is het 

Plassenschap Loosdrecht e.o./ Recreatie MiddenNederland. Tevens is op de vaart naast het 

Moleneind in de buurt van het Hol veel gefragmenteerde cabomba waargenomen door 
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omwonenden en recreatieondernemers. Het gebied was niet toegankelijk voor monitoring. 

 

 

Monitoring Waternet (2008) 

 

4.3.Aanvullende inzichten van Bewoners/Recreatieondernemers/Natuurmonumenten 

 

4.3.1.Waternet 

 

Formeel is de onderhoudsplichtige van het betreffende water aan zet voor het beheersbaar 

houden van waterplanten en is dit geen taak van het waterschap. Waterschap AGV is, 

desondanks, ruim tien jaar geleden gestart met de ondersteuning van de bestrijding van Cabomba 

in Loosdrecht. Het waterschap heeft deels zelf de verwijdering ter hand genomen en heeft in 
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samenwerking met de Plantenziektekundige dienst (nu de Nederlandse Voedsel en 

WarenAutoriteit, NVWA) onderzoek gedaan naar verwijderingsmethoden en factoren op de 

standplaatsen waar cabomba werd waargenomen. De hydroventuri methode is een voorbeeld van 

een techniek, die op kosten van het waterschap, en in samenwerking met een aannemer is 

ontwikkeld. In de periode 2007 t/m 2012 stelde waterschap AGV geld beschikbaar aan partijen om 

de Cabomba in hun wateren aan te pakken. Daarnaast hebben medewerkers van Waternet 

geadviseerd over de verwijdering. Voorwaarden van medefinanciering waren, dat het waterschap 

maximaal de helft van het bedrag bijdroeg en de onderhoudspartij de andere helft en dat de partij 

het initiatief nam. Voordelen van deze aanpak waren, dat belanghebbenden zelf aan de slag zijn 

gegaan, en dat heeft geleid tot innovatie en het benutten van creativiteit van de markt ten aanzien 

van de verwijderingsmethoden. Het waterschap heeft via deze constructie fors bijgedragen aan de 

cabombabestrijding in watergangen van particuliere eigenaren t/m 2012. 

Waterschap Amstel,Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor in verbetering van waterkwaliteit in 

Loosdrecht. Concrete voorbeelden zijn: defosfatering van water dat ingelaten wordt om het water 

in het Loosdrechtse Plassengebied op peil te houden, beperken van inlaat gebiedsvreemd water 

door flexibel peilbeheer, aanleg natuurvriendelijke oevers, sterk participeren in de aanpak tot het 

tegengaan van zwevend slib. Verwachting van Waterschap AGV is, dat bij afname van de 

voedselrijkdom de dominantie van uitheemse invasieve zal verminderen, waardoor inheemse 

soorten weer kunnen terugkeren. Tot dit het geval is, lijkt het op mechanische wijze aanpakken 

van de ergste overlast voor de recreatie de beste optie. Het geheel weg krijgen van cabomba en 

ongelijkbladig vederkruid uit Loosdrecht ziet het waterschap niet als een reële mogelijkheid. 

Waternet heeft deskundigheid en expertise en is op dit moment weer volop bereid deze expertise 

in samenwerking met andere partijen in te zetten. 

Waternet heeft ook kennis over het vergisten van waterplanten en werkwijzen om de waterplanten 

op duurzame wijze kwijt te raken. ( Gerard ter Heerdt, deskundige en Martijn van Vliet, 

aanspreekpunt invasieve exoten) . 

 

4.3.2 Natuurmonumenten 

Standpunt Natuurmonumenten: “De plant Cabomba zaait zich zeer makkelijk uit en is daarom niet 

uit te roeien of goed beheersbaar te krijgen. De middelen, die daarvoor nodig zijn richten meer 

schade aan dan zij goed doen”. 

Natuurmonumenten gaat het beheer niet aanpassen om de plant Cabomba tegen te gaan. De 

plant Cabomba zaait zich zeer makkelijk uit en is daarom niet uit te roeien of goed beheersbaar te 

krijgen. De middelen, die daarvoor nodig  zijn richten meer schade aan dan zij goed doen. 

Natuurmonumenten heeft in eerder stadium geprobeerd in eigen gebied de plant te beheersen. 

Uit deze ervaring hebben wij geleerd dat enerzijds de schade aan andere inheemse soorten groot 

is en dat de maatregelen eerder verdere verspreiding in de hand werken. Cabomba komt na 

uitvoering van de maatregel overmatig terug in tegenstelling tot de bestaande inheemse soorten. 
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Op deze wijze zullen de reguliere beheerskosten zeer hoog zijn maar bovenal is de aanpak 

strijdig met de natuurbeschermingswet. 

Natuurmonumenten ziet dat de dominantie samenhangt met de waterkwaliteit. Daarom denken wij 

dat de uitvoerende projecten die de waterkwaliteit moeten gaan verhogen de juiste lange termijn 

strategie is om de plant verder tegen te gaan. Het Vuntusgebied is hier voorbeeld van, waarbij 

juist inrichting plaats vindt om de waterkwaliteit (kwelinvloed) sterk te verbeteren. “  Ron Lamain, 

beheerder Vechtplassen in 2016. 

 

Natuurmonumenten is na een aantal niet-gedocumenteerde experimenten gestopt met een 

actieve aanpak van de Cabomba caroliniana en wijst overleg en samenwerking met het 

burgerinitiatief Cabombabestrijding tot nu toe af. Zelfs nadat bleek,dat er natuurvriendelijke 

methoden, zoals de harkmethode effectief  zijn.  

In een aantal gebieden wordt helemaal niets gedaan aan de cabomba. In bepaalde gebieden, 

waar doorvaarbaarheid wordt vereist wordt de maaimethode gebruikt, die inderdaad tot verdere 

fragmentatie leidt. 

 Deze non-aanpak  leidt volgens het Burgerinitiatief tot vermindering van de biodiversiteit in het 

Natura2000 natuurgebied van Loosdrecht en tot een negatieve beeldvorming van 

Natuurmonumenten bij de recreatieondernemers en de Loosdrechters, die “als buren” last hebben 

van het de fragmentatie na het maaien van cabomba in bepaalde gebieden en het niet-aanpakken 

in andere gebieden door Natuurmonumenten.  

Natuurmonumenten is, om onbekende redenen vrijgesteld van de jaarlijkse schouw, de jaarlijkse 

keuring waar iedere grondeigenaar op 1 november gekeurd wordt op de kwaliteit van 

natuurbeheer.  

Reactie Waterschap: “Bij de schouw door het waterschap wordt alleen gekeken of wateren op het 

moment van schouwen (begin november) in goede staat van onderhoud verkeren vanuit het 

oogpunt van de aan-en afvoer van water, en wordt niet gekeurd op de kwaliteit van natuurbeheer. 

Er wordt alleen bekeken of het stromingsprofiel van de sloot op het moment van schouwen 

schoon is, het waterschap kan partijen niet verplichten om de planten met wortel en al te 

verwijderen. “ 

 

4.3.3 Vereniging STER van Loosdrecht 

Ook de vereniging De Ster van Loosdrecht (beheerder van circa 300 hectare grondgebied in 

Wijdemeren) komt na een aantal jaren strijden tegen de Cabomba tot de conclusie dat alleen 

methoden waarbij de Cabombaplant in zijn geheel, dus met wortel en al verwijderd wordt leidt tot 

een laag terugkeerpercentage en dus tot lagere kosten, omdat na de eerste verwijdering alleen 

nog beperkte beheersing noodzakelijk is. Zoals eerder beschreven is in drie jaar tijd een 

bedekking van 80% teruggebracht tot  5-15%. 
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De beplanting, wortels en takken aan de oevers zijn vaak een belemmering om cabomba aan de 

oevers 100% te verwijderen. Cabomba blijft in de takken en wortels hangen. 

Een relevant advies, dat Martin Blom geeft is, dat op terreinen waar dit mogelijk is te kiezen voor 

het schuin maken van de kanten (bv 40-45%) en de stronken weg te halen (zie foto). Wanneer je 

dan ook schapen op de weide hebt eten de schapen het gras en de planten weg, waardoor 

cabomba minder blijft hangen en is het eenvoudiger met een kraan vanuit de kant te werken. 

 

Tweede advies: bootjes van bewoners en recreanten weghalen bij het uitvoeren van de 

schoningsactie om de cabomba te verwijderen, en daarna weer terug te plaatsen. Wanneer de 

boten blijven liggen kan de cabomba niet volledig verwijderd worden en zal de aangroei blijven 

doorgaan. 

Derde advies: continuïteit. Belangrijk, dat er regelmatig overleg is van een commissie bestaande 

uit burgers, recreatieondernemers, beleidsmakers en politici, om de kwaliteit en continuïteit te 

garanderen. Continuiteit van financieren en delen van kennis is van groot belang. Bijvoorbeeld 

ook formulieren, ingevuld door grondeigenaren/recreatieondernemers waarmee geïnventariseerd 

wordt wat wordt uitgevoerd en wat de resultaten zijn. 

Vierde advies: Natuurmonumenten, direct gelegen naast de STER adviseren om te stoppen met 

maaien en een effectieve methode te gebruiken voor cabomba-aanpak. Natuurmonumenten zou 

niet vrijgesteld dienen te zijn van een schouw uit rechtvaardigheidsoverwegingen en 

kwaliteitsredenen betreffende biodiversiteit, waterkwaliteit en doorvaarbaarheid. 

Vijfde advies: experimenteren met nieuwe optie: werken met de STERbak en harrkmethoden 

vanuit een ponton.  

4.3.4.Het Anker 
Een aantal vaarten, waar helemaal geen cabomba-aanpak had plaatsgevonden waren code 
oranje of rood: meer dan 50% bedekking: boten kunnen niet meer vrij wegvaren. Zwemmen is 
vervelend. Je kan je benen niet meer vrij uitslaan, want die komen vast in de cabomba. 
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4.3.5.Aanvullende inzichten en adviezen van bewoners, recreatieondernemers, bestuurders 

-Voorstel contact te zoeken met studenten van TechnischeUniversiteit Delft (of Eindhoven) om 

verdere innovatie op het gebied van cabombabestrijding te stimuleren: robotisering daar waar je 

moeilijk bijkan, met de mogelijkheid van behoud van gele plomp en waterlelies,bv. (advies Aryan 

Vermeer, eigenaar Drechthoeve) 

-Cabomba Loterij. Aryan Vermeer heeft een Cabomba Loterij uitgezet een paar jaar geleden. Bij 

elke volle vuilniszak met cabonba/ongelijkbladig vederkruid werd een lootje gegeven. De 

cabomba werd ingezameld en via de composthoop verwerkt.  Aan het eind van het seizoen 

werden de loten getrokken en tuinbonnen als prijs gegeven. Door het levendig te maken werden 

de recreanten van het caravanpark Drechthoeve betrokken bij de cabomba-aanpak. 

-Betrek de provincie Utrecht bij de cabomba-aanpak en bestuurders Stichtse Vecht (advies 

Peter Smit, voormalig wethouder Wijdemeren) 

-Zet een hark, zoals die van de harkboot op een mobiele kraan (advies Peter Bicker, De Otter, 

heeft dit zelf reeds uitgevoerd op zijn baggerboot) 

-Burgerinitiatief Cabombabestrijding en cabombabestrijding betrekken bij het driejarenplan 

Kivietsbuurt (advies diverse recreatieondernemers en bestuurders) 

-een deel van de kosten terugkrijgen door de biomassa te gebruiken voor industrie (Akzo-Nobel 

had interesse), biogas, veevoer of onderzoek microbiologie (Michiel Verhofstad, 

Landbouwuniversiteit Wageningen en recreatieondernemer-adviezen) 

-5 jaar consequent volhouden en niet steeds wisselen van beleid. 8 jaar geleden aan de Stille 

Plas met de harkmethode consequent de cabomba verwijderd met wortel en al. De wortels zijn 

vooral het risico. En eerst goed baggeren. ( Jan Manten) 

-Knijperbakmethode heeft beschadiging aan de walkanten opgeleverd, dagenlang vertroebeling in 

het water en uiteindelijk kwam de cabomba weer heel snel terug (ondernemers Recreatieparken 

vd Wetering en Smalland). Op havengebieden, waar de bodem 4 meter diep is, is de 

Knijperbakmethode wellicht een oplossing (recreatieondernemer van het Anker). 

-Mijn benen raakten verstrikt in de cabomba. Ik durf niet meer te zwemmen. (bewoner 

vakantiehuis) 

-Wekelijks (en soms ook vaker) haal ik de cabomba met een hark uit het water en de oever van 

het terrein, waar ons vakantiehuis staat. Het is net als het bijhouden van je tuin, en als het mooi 

weer is leuk om te doen. Goed om te horen dat het zorgvuldig moet, met wortel en al. Dat deden 

wij meestal wel, maar deze kennis bevestigt onze werkwijze. Gelukkig doen ook veel buren het 

ook. Helaas niet allemaal en dan moeten wij daar met onze boot weer doorheen varen helaas. 

(bewoner van vakantiehuis). 

-In Nederland hebben we vaak wind uit het zuid-westen en soms ook ZWstormen. Daardoor komt 

er veenslib vanuit de zuidwest hoek aanwaaien over de Loosdrechtse Plassen, soms inclusief 

cabomba. Wanneer er door een baggermaatschappij een diepe goot in de bodem van de 

Loosdrechtse Plas wordt gegraven aan de zuidwest hoek, dan verzamelt die goot het veenslib 

(inclusief cabomba). Die kan ook worden afgevoerd of regelmatig weggezogen. Daardoor zal de 

rest van de Loosdrechtse Plassen minder last hebben van het veenslib. Nederland is het land van 
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watermanagement. Als we dit gaan doen komt heel de wereld naar deze Loosdrechtse innovatie 

kijken (advies George Loesberg, havencommissaris WV de Watervogels) 

-Wat is juiste timing van cabombabestrijding? (op basis van verschillende gesprekken) 

De vogelbroedperiode begint op 15 maart en is tot juni/juli, en per vogelsoort verschillend.  

De vogelbroedperiode is 15 juli voor alle vogels afgelopen. In Loosdrecht hebben we te maken 

met vooral buizerd, bosuil, blauwe reigers, grauwe ganzen, knobbelzwanen en ijsvogels en dan is 

15 juni ongeveer het einde van het broedseizoen.  Vaak wordt ontheffing verleend voor de 

zogenaamde tweede voorkeursperiode voor aanpak van de cabombabestrijding: 1 juni-15 juli. 

Het is van belang de cabombabestrijding aan te pakken voordat het vaarseizoen begint, dus voor 

15 juli. Soms wordt gekozen voor de periode 15 juni-15 juli. 

In het naseizoen zijn vaak ook mogelijkheden: september/oktober. 

Op plaatsen, waar geen beperkingen van de Flora en faunawet van toepassing zijn, bijvoorbeeld 

in recreatieparken en jachthavens is mei een goede maand voor cabombabestrijding, omdat dan 

de boten eenvoudiger verplaatst en tijdelijk verwijderd kunnen worden. April en vroeger in het 

voorjaar heeft geen zin, omdat de cabomba dat nog diep onder het water zit. 

 

-Graskarper een optie? 

Er kwam van omwonenden ondermeer de vraag of er geen natuurlijke vijanden van de cabomba 

zijn, zoals bijvoorbeeld de graskarper. We hebben dit uitgezocht en een rapport “Waterplanten 

beheren met graskarpers”(Peterse& van Emmerik,2016) doorgelezen. Conclusie: dit is voor 

Loosdrecht geen oplossing. Advies in het rapport is: 

-alleen in geïsoleerde wateren of afgezet met een hekwerk 

-niet in stromende wateren of natuurgebieden 

-zeker niet in een gebied van Natura2000 

 

4.4. Bijeenkomst met bewoners/grondeigenaren/ondernemers 

Op 22 november 2016 werd door de gemeente Wijdemeren in samenwerking met het 

Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren een informatieavond georganiseerd voor 

bewoners, grondeigenaren en recreatieondernemers, waarin een overzicht werd gepresenteerd 

van de experimenten van 2014-2016 en gemeentelijk beleid.  Bewoners en ondernemers werden 

vooral ook uitgenodigd met de opgedane en gepresenteerde kennis gezamenlijk te werken aan 

een oplossing voor het Loosdrechtse probleem van de cabomba.  

De opkomst was zeer groot, circa 50 bewoners en betrokkenen. Er bleek veel waardering te zijn 

voor deze informerende en samenwerkende manier van aanpak.  Er bleek veel bereidheid het 

probleem met elkaar aan te pakken,  aan vervolginitiatieven deel te nemen. Er kwamen vele 

vragen en nieuwe suggesties. 
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Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren stelde voor te werken aan een Deltaplan, met als 

kern het acroniem SCHERP: 

Samen 

Cabomba proactief aanpakken 

Hollands: privaat-publiek 

Effectief 

Regie bij 

Provincie NoordHolland 

5.Conclusies 

 

5.1.Aanpak van Cabomba: Factoren en Oplossingen 

 
FACTOREN         OPLOSSINGEN 
 
1.cabombawortels, die in de bodem blijven     1.met wortel en al verwijderen 
en die ervoor zorgen dat de plant binnen                     *Harkmethode 
Een maand weer volledig doorgroeit         *Hydroventuri-methode 
              *Sterbak? Verticuteermethode? 
 
2.fragmentatie (versnippering) doordat het    2.*direct na cabomba-aanpak 
weke stengels zijn. Dit gebeurt bij maaien          met veeg/verzamelboot opruimen 
En met motorboot erdoorheen varen                 *maaien minimaliseren       
                                                                                *borden ophangen en recreanten uitleg 
                 geven 
                          *tijdelijk afsluiten met doorlaatbare 
                 stuw of baggerscherm 
                                                                                  (geen bellenscherm) 
 
3.veenslib, dat een ideale voedingsbodem     3.*in gebieden waar dit kan zoveel 
Is voor cabomba (hoewel cabomba ook           mogelijk veenslib verwijderen 
op zand en zelfs los in het aquarium              *verdiepen van de vaart 
kan groeien)            
 
4.buren, die minder zorgvuldig zijn    4.*overleggen/samen sta je sterker 
            *convenant maken 
           *blijven zoeken naar oplossingen 
            *handhaving 
                                                                                       *Natuurmonumenten terug inSchouw 
 
5.windsterkte, die zorgt dat cabomba-  5.*na storm (vooral ZW en Noord) 
stengels afbreken en verspreiden                    cabomba opruimen 

*voor de storm cabomba-gebieden 
afsluiten met scherm 
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6.onregelmatigheden: overhangende              6.*Extra controle bij verwijderen of 
takken, hoekjes, inhammetjes, stammen         beheer van cabomba op deze plaatsen en 
en takken die op de bodem liggen                    soms een tweede keer uitvoeren 
                *waar mogelijk en gewenst schuine 
                                                                                 oeverwanden maken, die beheer 
                                                                                 vereenvoudigen 
 
7.continuiteit                                                    7* commissie met heldere verantwoordelijk- 

                                                                   heid bestaande uit burgers, recreatieondernemers, 

                                                                   beleidsmakers en politici, om de kwaliteit en 

                                                                   continuïteit te garanderen. 

 
8.financien       8.*hoe eerder je aan de slag gaat 
             hoe goedkoper 
            *grondige kennis en efficiënt is  
              goedkoper dan snel en naïef 
            *heldere verantwoordelijkheden, 
             Structuur met commissie en  
             Leiding en continuiteit 
 
9.bronnen aanpakken   9.Belangrijke bronnen zijn o.a.: vennetjes  van 

Natuurmonumenten en Muyeveldse Wetering, 
Oostelijke Drecht, doodlopende vaarwegen. 
. 

 
10.grensproblemen     10. Samen met Waternet zoeken naar  
 (sluis naar Hilversums kanaal,        oplossing om verspreiding  
   Vechtplassen)                                                            buiten Loosdrecht te minimaliseren 

 
 
 

Algemene conclusie: 

1. In 2017 een structuur maken met 3jarenplan van proactieve aanpak 

-inventarisatie volledig maken en bijhouden via formulieren 

-waar mogelijk met wortel en al verwijderen van cabomba volgens een stappenplan 

van urgentie 

-gezamenlijke privaat-publieke aanpak grondeigenaren/overheid met 50%-50% 

financiering van deze proactieve aanpak 

 

2. Op lokaties waar dit nog niet mogelijk is, of in de fase waar de proactieve aanpak nog 

niet heeft plaatsgevonden: beheersen van cabomba: 

-maaien en binnen enkele uren daarna opruimen met veeg-verzamelboot  
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 5.2.Projectvoorstellen 2017 
 
5.2.1.Aangezien de levensader van Loosdrecht de watersport is in combinatie met de prachtige 
natuur (Natura 2000) zal in 2017 een driejarenplan voor proactieve aanpak van Cabomba 
caroliniana en ongelijkbladig vederkruid worden ontworpen worden op basis van de inventarisatie 
en de experimenten uit 2016. 
 
5.2.2. de proactieve aanpak zoals in het coalitieakkoord staat daadwerkelijk uit te voeren en zich 
niet te beperken tot enkel en alleen een faciliterende rol van de gemeente. 
Het Burgerinitiatief inventariseert in het voorjaar 2017 welke recreatieondernemers en bewoners 
actie willen ondernemen op basis van de 50/50% aanpak, op basis van de ervaringen van 2016, 
in deze nota omschreven. Burgerinitiatief komt daarna met een realistisch plan om in juni/juli en 
sept/okt 2017  zinvolle activiteiten uit te voeren met het budget van 22.000 euro, dat is begroot. 
 
5.2.3 Plassenschap en Burgerinitiatief zetten diverse experimenten voort, o.a. op Tienhovens 
kanaal met diverse verschillende methoden. Tevens wordt gezocht naar meer geschikte locaties 
voor experimenten. 
 
5.2.4 Overleg met het Plassenschap en Natuurmonumenten over de effectiviteit van de thans 
gehanteerde maai-methode en op welke wijze geschikte andere methoden kunnen worden 
toegepast. 
 
5.2.5.  Beschikbaar stellen van informatieborden over cabomba voor de recreatieterreinen en 
havens. 
 
5.3.Opmerkingen en aanvullingen van betrokkenen en geïnteresseerden 

Dit rapport is als concept rondgestuurd aan Waterschap AGV, NVWA (Johan van Valkenburg), en 

alle betrokken recreatie ondernemers en betrokkenen bij de experimenten, met het verzoek 

commentaar te leveren en verbeteringen aan te brengen. Wij danken iedereen voor de ingediende 

verbeteringsvoorstellen en commentaren en hebben deze meegenomen in de definitieve versie. 

Waternet heeft dit conceptrapport zeer zorgvuldig bestudeerd, en verbeteringsvoorstellen 

gegeven. Als commentaar wordt door waternet het volgende geschreven: 

“Complimenten voor de mooie uitgebreide rapportage. Het geeft een goed beeld van de stand van 

zaken en de inspanningen die door belanghebbenden worden gepleegd om de overlast van 

cabomba en ongelijkbladig vederkruid te beperken. De kennis en aanbevelingen in het rapport ten 

aanzien van verwijdering en bestrijding worden door ons grotendeels herkend en vormen een 

waardevolle informatiebron voor partijen die hun sloten willen ontdoen van invasieve 

waterplanten. 

De problemen en mogelijke oplossingen die in hoofdstuk 5 worden geschetst herkennen wij voor 

een groot deel. Veel van de genoemde oplossingen zijn naar onze mening alleen effectief als 

gekozen wordt voor een totaalaanpak. Een totaalaanpak is sterk afhankelijk van de bereidheid en 
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financiele armslag van partijen. Deze opmerking geldt ook voor de algemene conclusie van het 

rapport. 

ten aanzien van punt 2 van de algemene conclusie: Wij hebben onze twijfels bij de effectiviteit van 

het maaien en ruimen op alle plekken waar geen proactieve aanpak wordt toegepast. 

In de conclusie pleit het Burgerinitiatief Cabombabestrijding voor het gezamenlijk opstellen van 

een plan voor proactieve aanpak.  In het concept uitvoeringsprogramma betreffende het 

gebiedsakkoord voor de Oostelijke Vechtplassen wordt een bestrijdingsplan Cabomba 

opgenomen, met de provincie Noord-Holland als coördinerende partij. 

Wij zijn als Waternet graag bereid om mee te denken over de vervolgaanpak. Hierbij ligt de focus 

voor waterschap op haar eigen taken (waterhuishouding en waterkwaliteit).  

 

Bijlage 

 

1.Monotoring formulieren 

2.inventarisatie invasieve exoten Drechthoeve 2014 

3.Begroting en gemaakte kosten  (door Louk Welter te maken) 
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