
SAMEN 
VOORKOMEN WE 
VERSPREIDING VAN 

CABOMBA

Goed te weten
Ervaring heeft ons het volgende geleerd.

• Als cabomba en vederkruid met de hand (te snel) 

uit het water worden getrokken, blijven de wortels 

zitten. De cabomba groeit dan gewoon weer 

verder. Verwijder cabomba dus altijd met wortel 

en al.

• Als cabomba wordt gemaaid, neemt de groei 

alleen maar toe. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten? Kijk dan op: 

www.wijdemeren.nl/cabomba of neem dan contact 

op met de Vereniging Samen Cabomba aanpakken, 

via vsca.loosdrecht@gmail.com

‘Samen cabomba aanpakken’ is een samenwerking van:
Bent u op de plassen? 
Dan helpt u toch ook!
Bent u op de plassen, dan komt u 

vast de waterplanten cabomba en 

vederkruid tegen. Deze zijn een plaag 

voor watersporters, zwemmers en 

vissers. Ze verspreiden zich snel. Daarom 

doen we er alles aan dat te voorkomen. 

Helpt u mee? Alleen samen kunnen we 

voorkomen dat deze waterplanten zich 

blijven verspreiden. 

VAAR OM WATER- 

PLANTEN HEEN!

BEKIJK WAT U KUNT DOEN!HAVEN

VAAR OM WATER- 
PLANTEN HEEN!

Dit project maakt deel uit van het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen dat in 2017 is onderschreven 

door 21 partijen. Meer info: www.vechtplassen.nl



Wat voor water- 
planten zijn het?
De waterplanten cabomba (waterwaaier) en 

(ongelijkbladig) vederkruid kent u misschien als 

aquariumplanten. Zij komen oorspronkelijk uit Zuid-

Amerika en horen niet thuis in onze plassen. Ze zijn 

niet alleen een plaag voor recreanten, ze verdringen 

ook andere planten en dieren die hier wél thuishoren. 

De plantenstengels verspreiden zich snel, vooral als 

u er doorheen vaart. Ook de kleine stukjes zijn een 

gevaar! Deze drijven weg en wortelen zich verderop. 

Vooral bij stilstaand water, in de luwte, verzamelen 

de losse delen zich. Ze vormen dan snel een nieuwe 

plaag. 

 

Hoe voorkomen we 
verspreiding?  
Samen houden wij de havens schoon en verwijderen 

wij deze waterplanten op tal van plekken. Belangrijk 

is dat iedereen dat op de juiste manier doet. Anders 

werkt het averechts! Wat kunt u doen?

Houd u aan deze regels

Wat kunt u nog meer 
doen?
Woont of werkt u bij de plassen? Ziet u regelmatig 

cabomba of vederkruid? Dan helpt u enorm door het 

volgende te doen.

1 Neem een hark om de waterplanten met wortel 

en al te verwijderen. 

2 Zet de hark diep in de bagger / het veenslib en 

trek de hark langzaam omhoog. 

3 Schud de hark zachtjes heen en weer zodat het 

veenslib eraf glijdt. 

4 Haal de lange zilvergrijze wortels en de 

waaiervormige bladeren van de hark. 

5 Gooi de waterplanten in een groenbak of leg ze 

ver genoeg op de oever (minimaal één meter). 

U kunt ook een harkboot gebruiken. Neem hiervoor 

contact op met Vereniging Samen Cabomba 

Aanpakken, vsca.loosdrecht@gmail.com

1 Toch door 
waterplanten 

gevaren? Zet uw 
motor een paar keer 
kort in de achteruit. 
Spoel zo de schroef 
schoon.

2 Haal daarna
alle planten-

slierten uit het water 
en bewaar ze in uw 
boot.

3 Stop! Maak 
uw boot 

(schroef en romp) 
schoon VOOR u 
de haven in vaart. 
Herhaal hiervoor stap 
1 en 2.

4 Gooi de 
waterplanten   

in de groenbak in de 
haven of leg ze 
minimaal één meter 
van de oever op een 
waterkant.

HAVEN


