Bijlage 1: Verspreidingskaarten en trendgrafieken
Verspreidingsonderzoek Invasieve Vaatplanten 2018
De kaarten en trendgrafieken van de contractsoorten zijn gebaseerd op goedgekeurde gegevens uit
de NDFF en gesorteerd op wetenschappelijke naam. Iedere kaart is voorzien van een korte
beschrijving van de verspreidingspatronen, recente veranderingen daarin en de eventueel
beschikbare trendgrafiek. In de kaarten (stand van zaken t/m 30 april 2019) zijn steeds de
waarnemingen uit 2018 met de kleur rood opgenomen, over de oudere waarnemingen in oranje
heen.
Trendgrafieken (van de eerste waarnemingen na 1975 t/m 2018) zijn alleen weergegeven zover
betrouwbaar, en beschikbaar via Verspreidingsatlas.nl. Ze laten een Indexcijfer zien, met in 1990 als
waarde 100. De getallen geven dus niet een absolute waarde weer, maar een relatieve ten opzichte
van dat jaartal. Zo betekent een waarde van 200 dat er een verdubbeling van de aanwezigheid in
1990 is opgetreden.
Van de volgende soorten zijn in 2018 geen vondsten gemeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acaena nova-zelandiae *
Acaena ovalifolia *
Alternanthera philoxeroides *
Aponogeton distachyos
Baccharis halimifolia
Cotoneaster bullatus
Gunnera tinctoria
Heracleum persicum *
Heracleum sosnowskyi *
Hydrilla verticillata *
Hydrocotyle verticillata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impatiens edgeworthii
Landoltia punctata
Microstegium vimineum *
Myriophyllum ‘brasiliensis’ *
Parthenium hyserophorus *
Pennisetum setaceum *
Persicaria perfoliata *
Pueraria lobata *
Sicyos angulatus *
Solidago nemoralis *

Een deel van deze soorten is voor zover bekend nog nooit in de Nederlandse natuur aangetroffen
(met *). Van die soorten worden hier geen kaarten of trendgrafieken gepresenteerd.
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Ailanthus altissima (Hemelboom)
Hemelboom is door heel Nederland waargenomen. De soort verwildert vooral binnen de stedelijk gebieden in
het westen en zuiden van het land. Meestal gaat het om uitzaai vanuit aangeplante bomen. In het
rivierengebied wordt opslag van Hemelboom vooral waargenomen langs de oevers van de Waal. Op deze
dynamische standplaats bereikt de soort tot op heden echter geen grote afmetingen. In middenbermen van
snelwegen vormt de soort behoorlijk persistente groeiplaatsen. In 2018 is Hemelboom gemeld uit 188 kmhokken. De trendgrafiek laat een forse stijging zien.
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Ambrosia artemisiifolia (Alsemambrosia)
Alsemambrosia komt verspreid door het hele land voor, hoewel in de noordelijke kleistreken beduidend
minder. De soort wordt binnen het stedelijk gebied verspreid over het hele land waargenomen met name in
tuinen en op braakliggende terreinen. In 2018 is de soort uit 148 km-hokken gemeld, het hoogste aantal sinds
we tellen. In particuliere tuinen betreft het weinig bestendige kleine populaties, die vaak meteen na melding al
weer opgeruimd worden. De trendgrafiek laat ook een toename zien, hoewel de soort minder is gevonden
tussen 2014 en 2017.

.
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Ambrosia psilostachya (Zandambrosia)
Zandambrosia is in zijn actuele verspreiding vrijwel beperkt tot de duinen van Noord- en Zuid-Holland. In
tegenstelling tot Alsemambrosia is Zandambrosia een overblijvende plant en zijn de groeiplaatsen bestendiger
dan die van Alsemambrosia. Het merendeel van de groeiplaatsen is gelegen in de duinen tussen Noordwijk aan
Zee en IJmuiden. Buiten dit kerngebied komt de soort zeer verspreid voor; met name op de pleistocene
zandgronden. In 2017 is de soort in 10 km-hokken waargenomen. Er is geen trendgrafiek beschikbaar.
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Ambrosia trifida (Driedelige ambrosia)
Driedelige ambrosia heeft een onbestendig voorkomen. Meer geregeld lijkt de soort in het rivierengebied te
vinden. In de afgelopen jaren is de soort weinig gevonden, met enkele waarnemingen in de jaren 2013, 2014,
2017 en 2018. Er is geen trendgrafiek beschikbaar.
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Aponogeton distachyos (Kaapse waterlelie)
Kaapse waterlelie komt nog slechts op een beperkt aantal plaatsen voor. In 2018 zijn geen waarnemingen
gedaan. Een betrouwbare trendgrafiek is niet beschikbaar.
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Asclepias syriaca (Zijdeplant)
In 2013 is Zijdeplant toegevoegd als contractsoort. De soort is op dit moment actueel bekend van ruim 15
groeiplaatsen (Kijk op exoten 6, 2013), verspreid over enkele km-hokken. Het waarnemersnetwerk is behoorlijk
alert gemaakt op Zijdeplant, dankzij de publicatie en het achtergrondonderzoek bij de eerdere waarnemers van
deze soort. In 2018 zijn 8 vondsten bekend geworden, waaronder enkele in duingebieden. De binnenlandse
groeiplaatsen betreffen recente vestigingen van planten afkomstig uit tuinen. Of de soort zich daar zal
handhaven en van daaruit op meer plaatsen gaat verwilderen is nog niet duidelijk. Er is geen trendgrafiek.
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Bacharis halimifolia (Struikaster)
Struikaster is voor het eerst gevonden op Goeree. In 2007 zijn enkele jonge pas ontkiemde planten gevonden
op afgegraven kreekoevers en langs pas gegraven drinkpoelen in Zeeuw-Vlaanderen. Deze planten zijn
inmiddels bestreden. In 2016 en 2017 werd de soort in Zeeland aangetroffen en is daar vlot bestreden, net als
langs de Grensmaas in 2015. In 2018 is de soort niet waargenomen. Een trendgrafiek is niet beschikbaar.
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Cabomba caroliniana (Waterwaaier)
Waterwaaier heeft een belangrijke verspreidingskern in het Vechtplassen gebied en in Drenthe (Oranjekanaal).
Verder is de soort verspreid over het land aangetroffen binnen het stedelijk gebied (o.a. in Utrecht, Ridderkerk,
Leusden). In 2018 is de soort waargenomen in 16 km-hokken, vooral in bekende gebieden, maar ook een aantal
nieuwe. Uitzetten vanuit tuinen/aquaria lijkt nog steeds de belangrijkste oorzaak voor nieuwe vestiging. De
trendgrafiek laat een duidelijke toename zien.
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Cornus sericea s.l. (Canadese kornoelje s.l.)
Canadese kornoelje (inclusief de vroeger als apart taxon onderscheiden Cornus alba) verwilderd door het hele
land. Deze besdragende struik, die door vogels verspreid wordt, verwildert vooral uit aanplant binnen het
stedelijk gebied. In extensief beheerde natuurgebieden vestigt de soort zich in zachthoutooibos-biotopen langs
oevers van plassen, meren, rivieren en beken. De soort ontbreekt op de droge zandgronden. In 2018 is
Canadese kornoelje gemeld uit 150 km-hokken, vooral in Zuidwest Nederland. Daaronder zijn diverse nieuwe
groeiplaatsen zijn. De trendgrafiek laat een stijgende lijn zien.
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Cotoneaster ambiguus (Dwergmispel, ambiguus)
De verspreiding van exotische Dwergmispels is nog slecht bekend. Buiten het feit dat soorten mogelijk op meer
plaatsen voorkomen, kunnen enkele determinaties van waarnemingen op de kaart mogelijk onterecht zijn
goedgekeurd. De komende jaren zal de kennis van deze groep verbeteren en daarmee de kwaliteit van de data.
Een betrouwbare trendgrafiek is niet beschikbaar.
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Cotoneaster bullatus (Dwergmispel, bullatus)
De verspreiding van exotische Dwergmispels is nog slecht bekend. Buiten het feit dat soorten mogelijk op meer
plaatsen voorkomen, kunnen enkele determinaties van waarnemingen op de kaart mogelijk onterecht zijn
goedgekeurd. De komende jaren zal de kennis van deze groep verbeteren en daarmee de kwaliteit van de data.
Een betrouwbare trendgrafiek is niet beschikbaar.
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Cotoneaster dielsianus (Dwergmispel, dielsianus)
De verspreiding van exotische Dwergmispels is nog slecht bekend. Buiten het feit dat soorten mogelijk op meer
plaatsen voorkomen, kunnen enkele determinaties van waarnemingen op de kaart mogelijk onterecht zijn
goedgekeurd. De komende jaren zal de kennis van deze groep verbeteren en daarmee de kwaliteit van de data.
Een betrouwbare trendgrafiek is nog niet beschikbaar.
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Cotoneaster horizontalis (Vlakke dwergmispel)
Vlakke dwergmispel is de meest algemene verwilderde Cotoneaster in Nederland. De verspreiding van
exotische Dwergmispels is nog slecht bekend. Buiten het feit dat soorten mogelijk op meer plaatsen
voorkomen, kunnen enkele determinaties van waarnemingen op de kaart mogelijk onterecht zijn goedgekeurd.
De komende jaren zal de kennis van deze groep verbeteren en daarmee de kwaliteit van de data. Een
betrouwbare trendgrafiek is nog niet beschikbaar.

Bijlage1: pag. 14

Crassula helmsii (Watercrassula)
Watercrassula is vooral in de zuidelijke helft van Nederland aanwezig, met name in westelijk Noord-Brabant.
De soort verschijnt vooral in kleine, geïsoleerde, stilstaande wateren. In 2018 is Watercrassula in 291 kmhokken waargenomen, waarvan een substantieel aantal nieuwe. De nieuw bekende groeiplaatsen liggen
verspreid door het land, inclusief de noordelijke provincies. De toename in verspreidingsgegevens wordt
bevestigd in de trendgrafiek.
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Crocosmia x crocosmiiflora (Montbretia)
Montbretia is een geliefde tuinplant die pas recent lijkt te verwilderen, zowel in stedelijk gebied als in
natuurgebieden. In 2016 en 2017 zijn geen waarnemingen gedaan, wel weer in 2018. Er is geen trendgrafiek
beschikbaar.
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Egeria densa (Egeria)
Egeria is tot nu toe wat versnipperd bekend uit het hele land. De meeste actuele groeiplaatsen liggen
in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. In 2018 is de soort uit 8 km-hokken gemeld.
De meeste waarnemingen worden gedaan in het stedelijk gebied. Een betrouwbare trendgrafiek is
niet beschikbaar.
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Eichhornia crassipes (Waterhyacint)
Waterhyacint wordt af en toe waargenomen. De plant is niet winterhard en de populaties zijn niet bestendig.
Meestal betreft het groeiplaatsen in of in de omgeving van bebouwd gebied. In 2018 is slechts 1 waarneming
gedaan. De trendgrafiek laat – hoewel met flinke pieken en dalen – een toename zien. Naar verwachting zal de
soort na 2018 nauwelijks meer opduiken, omdat de soort niet meer mag worden verkocht.
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Elodea nuttallii (Smalle waterpest)
Smalle waterpest is zeer wijd verspreid in de nattere delen van het land. In 2017 is de soort in 2017 in 753 kmhokken gevonden. Uit de trendgrafiek lijkt de soort licht af te nemen.

Een trendgrafiek voor deze soort mist, omdat deze als onbetrouwbaar werd beoordeeld. In de loop van 2019
wordt voor een aantal zeer algemene soorten een aangepaste techniek toegepast, waardoor wel betrouwbare
trends kunnen worden getoond.
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Gunnera tinctoria (Gewone gunnera)
Gewone gunnera is in het verleden op een paar plaatsen gevonden, eigenlijk alleen in parken en tuinen. Een
betrouwbare trendgrafiek is nog niet beschikbaar.
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Heracleum mantegazzianum (Reuzenberenklauw)
Reuzenberenklauw is zeer wijd verspreid in Nederland. In 2018 is de soort in 1633 km-hokken gevonden. De
soort neemt qua aantal waarnemingen dat jaarlijks wordt doorgegeven nog steeds toe, terwijl uit de
trendgrafiek eerder een stabilisatie naar voren komt. Naar verwachting is er nog wel degelijk sprake van
toename en moet voor deze zeer algemene soort (net als bij Elodea nuttallii) de trend op een andere manier
worden berekend.
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Hydrocotyle ranunculoides (Grote waternavel)
Grote waternavel komt verspreid door vrijwel het hele land voor. Relatief weinig waarnemingen zijn er gedaan
in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en in de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg. In 2018 is
Grote waternavel waargenomen in 279 km-hokken, eigenlijk steeds binnen het bekende verspreidingsgebied.
Uit de trendgrafiek en waarnemingen van de Waterschappen blijkt dat de soort na 2008 is afgenomen, maar
daarna fors is toegenomen. Sinds 2014 melden de Waterschappen ook een forse toename, mogelijk als gevolg
van zachte winters, maar recent lijkt weer een afname ingezet.
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Hydrocotyle verticillata (waternavel)
Deze waternavel is slechts eenmaal gevonden, in 2007. De soort is daarna nooit meer aangetroffen. Een
betrouwbare trendgrafiek is niet beschikbaar.
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Impatiens edgeworthii
Uit een risicoanalyse van de soorten van het genus Impatiens ((Matthews et al., 2015) komt naar
voren dat het voorkomen van Impatiens edgeworthii wordt verwacht in Nederland, o.a. omdat er in
Duitsland al een aantal vestigingen bekend zijn. De soort is in de loop van 2015 voor het eerst met
zekerheid aangetroffen in de buurt van Zutphen. Het betreft een spontane tuinontsnapping in
stedelijke omgeving. Er zijn onzekere waarnemingen van deze soort in de omgeving van Zwolle. Er
worden daarom nog meer waarnemingen verwacht van deze soort, maar die zijn in de periode 2016
t/m 2018 nog niet gedaan. Een betrouwbare trendgrafiek is niet beschikbaar.
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Impatiens glandulifera (Reuzenbalsemien)
Reuzenbalsemien is wijd verspreid in Nederland. In 2018 is de soort in 1057 km-hokken gevonden, het hoogste
aantal waarneming in een jaar ooit. De soort wordt steeds vaker waargenomen, maar uit de trendgrafiek lijkt
een stabilisatie naar voren te komen. Naar verwachting is er nog wel degelijk sprake van toename en moet
voor deze zeer algemene soort (net als bij Elodea nuttallii) de trend op een andere manier worden berekend.
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Lagarosiphon major (Verspreidbladige waterpest)
Verspreidbladige waterpest komt verspreid door Nederland voor, met een kern op de grens van Groningen en
Drenthe (Musselkanaal) en in Noord-Brabant. In 2018 is de soort in 8 km-hokken waargenomen. Het
vermoeden bestaat dat de soort nog geregeld over het hoofd wordt gezien. De soort lijkt toe te nemen, maar
er is geen betrouwbare trendgrafiek beschikbaar.
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Landoltia punctata (Smal kroos)
Smal kroos is in 2007 gevonden in een sloot bij Amstelveen. De soort is daarna pas weer in 2016
gezien. In 2017 en 2018 is de soort weer niet gevonden. Toch wordt verwacht dat de soort vaker zal
opduiken, doordat de planten uit een aquarium of tuinvijver worden uitgezet. Er is geen trendgrafiek
beschikbaar.
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Ludwigia grandiflora (Waterteunisbloem)
Waterteunisbloem is verspreid over het hele land waargenomen. Alleen van de Waddeneilanden zijn nog geen
meldingen bekend. In 2018 is de soort uit 90 km-hokken gemeld. Met name in Noord-Holland, Groningen,
Friesland en Overijssel lijkt sprake te zijn van toename. In de landelijke trend zien we een stijging.
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Ludwigia peploides (Kleine waterteunisbloem)
Kleine waterteunisbloem is in het verleden op diverse plaatsen gevonden, o.a. in Lelystad en de Biesbosch.
Recent lijken er nog maar twee populaties aanwezig (Tiengemeten en Lelystad). Bestrijdingsacties leiden
vooralsnog tot stabilisatie, maar echt uitroeien lijkt niet gemakkelijk. In 2018 is de soort in 5 km-hokken
gemeld, eigenlijk alleen op en rond Tiengemeten. De trendgrafiek van deze zeldzamere soort is niet
betrouwbaar.
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Lysichiton americanus (Moeraslantaarn)
Moeraslantaarn wordt de laatste jaren steeds vaker gevonden, meestal in moerassige parken of particuliere
natuurgebiedjes, met 10 waarnemingen in 2018. Deze toename is waarschijnlijk vooral het gevolg van de
intensivering van zoekinspanningen vanuit het vrijwilligersnetwerk. De trendgrafiek laat een stijging zien ten
opzichte van 5 jaar geleden.
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Myriophyllum aquaticum (Parelvederkruid)
Parelvederkruid is verspreid over het hele land aangetroffen, met een zwaartepunt in westelijk Noord-Brabant.
In 2017 is Parelvederkruid in 56 km-hokken waargenomen. Er worden nog steeds nieuwe groeiplaatsen
gevonden. De trendgrafiek laat de afgelopen decennia een toename zien, hoewel er in de periode na 2010 een
lichte afname te zien lijkt, mogelijk als gevolg van koude winters.

Bijlage1: pag. 31

Myriophyllum heterophyllum (Ongelijkbladig vederkruid)
Ongelijkbladig vederkruid is uit een groot deel van oostelijk Nederland bekend. In 1999 is de soort voor het
eerst in Nederland waargenomen in Limburg vlak bij de Duitse grens. Sinds die tijd wordt de soort verspreid
over de hele oostelijke helft van het land waargenomen. De soort is tot nu toe niet of weinig gevonden in de
Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Concentraties van vindplaatsen liggen in oostelijk NoordBrabant en Drenthe. In 2018 is de soort gemeld uit 13 km-hokken. Deze soort wordt geregeld over het hoofd
gezien bij inventarisaties en komt meer voor dan uit het kaartbeeld lijkt. De trendgrafiek is nog niet
betrouwbaar.
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Persicaria wallichii (Afghaanse duizendknoop)
Afghaanse duizendknoop komt verspreid door het land voor, met kerngebieden op de Utrechtse
Heuvelrug. De soort is in 2018 in 6 km-hokken aangetroffen. De meeste voorkomens zijn te herleiden
tot verwilderingen uit tuinen. Een deel van de deze verwilderingen zijn tijdelijk, zo lijkt ook uit de
verspreidingskaart naar voren te komen, aangezien de soort maar weinig wordt terug gemeld. De
trendgrafiek laat een sterke fluctuatie zien.
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Pistia stratiotes (Watersla)
Watersla lijkt vooral beperkt tot de Randstad en omgeving, maar wordt ook wel elders gevonden. Alle
voorkomens tot nu toe zijn van tijdelijke aard, omdat de soort niet winterhard is. De soort wordt uitgezet
vanuit aquaria of vijvers en kan tijdelijk forse populaties vormen in buitenwater. In 2018 is de soort in 35 kmhokken gevonden. Een betrouwbare trendgrafiek is nog niet beschikbaar.
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Pontederia cordata (Moerashyacint)
Moerashyacint komt verspreid over bijna het hele land voor en wordt vaak binnen of in de directe omgeving
van bebouwd gebied aangetroffen. Alleen uit de provincie Flevoland zijn nog geen waarnemingen bekend. In
2018 is Moerashyacint gemeld uit 67 km-hokken, in hoge mate aansluitend bij de bekende verspreiding,
hoewel diverse nieuwe vondsten in Overijssel, Noord- en Zuid-Holland opvallen. De trendgrafiek is nog niet
betrouwbaar.
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Rhus radicans / Toxicodendron radicans (Gifsumak)
Gifsumak is al jaren bekend van een grote groeiplaats in Friesland. Alhoewel er kiemkrachtige zaden worden
gevormd, breidt de soort zich hier waarschijnlijk alleen vegetatief uit. In 2014 is een Risicoanalyse geschreven
voor deze soort (Matthews et al., 2015). In het kader van deze risicoanalyse is de verspreiding in 2014 in kaart
gebracht. Oudere groeiplaatsen in het oosten van het land zijn tijdelijke groeiplaatsen of groeiplaatsen in
tuinen. Een betrouwbare trendgrafiek is niet beschikbaar.
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Sagittaria latifolia (Breed pijlkruid)
De meeste groeiplaatsen van Breed pijlkruid zijn tot nu toe bekend uit de provincies Groningen, Utrecht en
Noord-Brabant. In diverse andere provincies zijn recent nieuwe waarnemingen gedaan. Van de
Waddeneilanden zijn nog geen vondsten bekend. Breed pijlkruid is in 2018 waargenomen in 11 km-hokken.
Voor een deel betreft het nieuwe groeiplaatsen. Een betrouwbare trendgrafiek is nog niet beschikbaar.
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Salvinia molesta (Grote vlotvaren)
Grote vlotvaren ontsnapt geregeld vanuit aquaria en tuinvijvers, waarschijnlijk altijd door menselijk handelen.
Vaak zijn het tijdelijke groeiplaatsen. De soort is in 2016 in 7 km-hokken gevonden, in 2018 in 2. Een
betrouwbare trendgrafiek is nog niet beschikbaar.
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Sarracenia purpurea (Paarse tompetbekerplant)
Paarse tompetbekerplant is op enkele plaatsen uitgezet door liefhebbers van vleesetende planten. De planten
handhaven zich hier prima, maar breiden zich nog niet sterk uit. Een betrouwbare trendgrafiek is niet
beschikbaar.
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Spiraea alba (Witte Spirea)
Witte spirea is een tuinplant die vooral vanuit tuinafval in stedelijke omgeving en in natuurgebieden kan
verwilderen. In 2016 en 2017 is de soort niet gevonden, maar in 2018 op 20 plekken. Dit lijkt het gevolg van
een beter zoekgedrag van waarnemers. Een betrouwbare trendgrafiek is niet beschikbaar.
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Spiraea x billardii (Theeboompje)
Theeboompje komt verspreid voor in de oostelijke helft van Nederland. Het taxon komt in de natuur door
ontsnapping vanuit tuinen en doordat tuinafval wordt gedumpt in de natuur. In 2018 is het taxon in 49 kmhokken gevonden. Vooral in Groningen zijn nieuwe groeiplaatsen bekend geworden. Het taxon wordt mogelijk
verward met andere soorten uit het genus Spiraea. Er is geen betrouwbare trendgrafiek beschikbaar.
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Spiraea douglasii (Douglasspirea)
Douglasspirea komt verspreid voor in de oostelijke helft van Nederland. De soort komt in de natuur door
ontsnapping vanuit tuinen en doordat tuinafval wordt gedumpt in de natuur. In 2018 is de soort in 16 kmhokken gevonden. De soort wordt mogelijk verward met andere taxa uit het genus Spiraea. Er is geen
betrouwbare trendgrafiek beschikbaar.
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Vaccinium corymbosum (Trosbosbes)
Trosbosbes heeft enkele vaste verspreidingskernen in natuurgebieden, m.n. op de Peel en in Drentse
heidegebieden. De soort is in 2018 in 44 km-hokken gevonden. In Duitsland wordt dit taxon als hybride
beschouwd. In de trendgrafiek is te zien dat Trosbosbes geleidelijk aan het toenemen is.
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