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De laatste decennia kent de Nederlandse flora een sterke toename van exoten.1 De
meeste van deze nieuwkomers zijn zeer bescheiden en leveren geen problemen op.
Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) is echter een duidelijk voorbeeld
van een exoot die op dit moment veel overlast veroorzaakt. Soorten die door een
sterke uitbreiding of verdichting van hun areaal overlast veroorzaken, worden
invasieve soorten genoemd. De overlast van invasieve soorten (vaak kortweg invasieven genoemd) kan bestaan uit economische schade (bijvoorbeeld Knolcyperus
[Cyperus esculentus] in de akkerbouw en het dichtgroeien van watergangen waar
Grote waternavel groeit), problemen met betrekking tot gezondheid (bijvoorbeeld:
allergische huidreactie bij het in contact komen met Reuzenbereklauw [Heracleum
mantegazzianum]) en/of veiligheid (bijvoorbeeld schade aan dijken door muskusratten). Daarnaast worden wereldwijd invasieve soorten, na habitatdestructie, gezien
als de tweede belangrijkste oorzaak voor de bedreiging van biodiversiteit.2–4
Veel exoten zijn ons land binnengekomen via de handel, hetzij bedoeld, bijvoorbeeld als tuin- of aquariumplant, hetzij onbedoeld als verstekeling of verontreiniging.
Aangezien voorkomen beter is dan genezen, ligt het voor de hand te proberen te verhinderen, dat soorten die bij introductie met grote kans problemen gaan veroorzaken
Nederland binnenkomen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) heeft daarom het Consortium Invasieve Plantensoorten subsidie verleend om
in vier jaar tijd een informatiesysteem over potentieel invasieve exotische plantensoorten op te zetten. Doel is aan te geven, hoe groot de kans is dat exotische soorten
zich bij introductie in Nederland invasief zullen gaan gedragen en hoe de potentieel
invasieve soorten bij inspectie te herkennen zijn. De aandacht richt zich op vaatplanten (dus niet algen en mossen), met speciale aandacht voor aquatische planten
(niet-marien), omdat er in deze groep acute problemen zijn en dreigen.
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Het informatiesysteem richt zich op exotische soorten die door (direct) toedoen
van de mens worden getransporteerd. Hoewel ook inheemse soorten zich plotseling
sterk kunnen gaan uitbreiden en soorten uit Zuid- en Oost-Europa, bijvoorbeeld als
gevolg van klimaatverandering, hun verspreidingsgebied respectievelijk noord- en
westwaarts richting Nederland kunnen uitbreiden, worden deze buiten beschouwing
gelaten. Zulke (deels) natuurlijke, grootschalige processen van areaaluitbreiding en
-verschuiving kunnen niet worden tegengehouden.
Het Consortium Invasieve Plantensoorten bestaat uit drie partijen: het Nationaal
Herbarium Nederland (NHN), de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Plant Research
International (PRI). Het NHN (trekker van het consortium) is verantwoordelijk voor de
inbreng van de taxonomische expertise. De PD is een belangrijke gebruiker van het op
te zetten informatiesysteem (inspectie) en is belast met de inventarisatie van soorten die
in de ecoregio waartoe Nederland behoort problemen (kunnen) veroorzaken en welke
waterplanten verhandeld worden. Bij PRI wordt een promotieonderzoek opgestart om
te onderzoeken hoe de invasiviteit van plantensoorten het best voorspeld kan worden.
Aangezien materiaal dat voor inspectie wordt aangeboden kan variëren van sporen
of zaad, kiemplanten en vegetatieve delen tot volledig intacte, steriele tot vruchtdragende planten, zal identificatie op basis van morfologie niet altijd mogelijk zijn.
Voor morfologisch niet-identificeerbare stadia wordt bij PRI in samenwerking met
NHN gekeken of het mogelijk is om soortspecifieke DNA-barcodes te ontwikkelen.
In de loop van 2007 zal de eerste selectie van soorten voor het informatiesysteem
worden gemaakt. Aangezien zowel de werkvelden (handel, onderzoek) als het onderzoeksveld (flora) dynamisch zijn, zal de selectie van soorten met enige regelmaat
moeten worden herzien.
Het informatiesysteem dat het Consortium Invasieve Plantensoorten in gedachten
heeft zal in de nabije toekomst bij kunnen dragen aan het verminderen van de risico’s
van de introductie van invasieven. Het systeem en de controle op invoer kan echter
niet 100% waterdicht zijn. Het is heel waardevol om vondsten van exotische soorten
èn de habitat waarin die worden aangetroffen aan het NHN, en eventueel de terreinbeheerder, door te geven, opdat tijdig beoordeeld kan worden of ingrijpen wenselijk
is. Indien de identificatie onzeker is of de soort niet in de Heukels’ Flora van Nederland5 staat is het raadzaam herbariummateriaal te verzamelen en mee te sturen.
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