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Samen Cabomba Aanpakken 

In de gemeente Wijdemeren gaan we de 
Cabomba de komende jaren samen, met 
elkaar aanpakken, maar het is belangrijk 
om het op een grondige en goede 
manier te doen, anders is het minder 
zinvol of werkt het zelfs averechts.   
 
Onder regie van de  
Provincie Noord Holland en samen met: 
 
 - Recreatieondernemers 
 - watersportverenigingen, 
 - Grondeigenaren 
 - Natuurmonumenten 
 - gemeente Wijdemeren 
 - Plassenschap   
 - Burgerinitiatief Cabomba bestrijding, 
 
maar vooral ook samen met jullie, 
recreanten en watersporters, die varen 
in het Loosdrechts Plasengebied. 
De invasieve exoten Cabomba en 
(ongelijkbladig) Vederkruid  
belemmeren doorvaart en verdringen 
de natuurlijke waterplanten. 
(invasief=woekerend en overheersend, 
exoot= ze komen uit Zuid-Amerika, ooit 
als mooi aquariumplantje). 

Adressen 

WWW.WIJDEMEREN.NL/CABOMBA 

WWW.HARTFOCUS.NL/110 

WWW.Q-BANK.NL 



TIP 3 

Per locatie kan de aanpak verschillen bij 
grootschalige aanpak. 
 
Hopelijk gaat iedereen zijn of haar stukje 
schoonhouden, maar er zijn ook gebieden, 
die grootschalig zullen worden aangepakt. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het 
burgerinitiatief Cabomba bestrijding 
(mailadres bij de havenmeester) en de 
stuurgroep, die de regie neemt (Provincie 
Noord Holland). In havens zal wellicht de 
hydroventurimethode worden toegepast, 
maar deze verstoort ook de andere 
beplanting. De sterbakmethode levert tot nu 
toe ook op dat de Cabomba grondig wordt 
verwijderd, maar haalt ook de andere 
beplanting weg. Met de sleepmesmethode 
kunnen we onder boten door cabomba 
verwijderen. Met de harkbootmethode 
kunnen veel natuurlijke flora en fauna 
worden gehandhaafd en wordt de Cabomba 
zorgvuldig met wortel en al verwijderd. Per 
locatie dient dit goed te worden bekeken en 
de verhouding recreatie-natuur te worden 
afgewogen. Maar met de hand grondig 
harken is altijd effectief. 

TIP 1 

Voorkom verdere verspreiding.  
 
Liefst niet door de Cabomba heenvaren.  En 
als het toch is gebeurd, Cabomba uit de 
schroef halen en in de boot bewaren en later 
bij de haven in de groenbak deponeren. Ook 
kleine fragmenten, want die kunnen weer 
opnieuw gaan wortelen. U kunt  ook al kleine 
worteltjes zien bij de oksels van de Cabomba 
stengels, dus als die stengels in augustus/
september breken dan verspreidt het zich en 
wortelt weer ergens anders verder. Als we 
allemaal Cabomba uit de Loosdrechtse Plas 
halen, ook de fragmenten, gaat het lukken.  

TIP 2 

Met wortel en al verwijderen. 
 
Cabomba en Vederkruid  hebben heel lange 
wortels (zie foto). Als de Cabomba wordt 
gemaaid  blijven de wortels gewoon  zitten. Als 
de Cabomba uit het water wordt getrokken 
met de hand of te snel met een hark blijven de 
wortels ook meestal zitten en groeit de 
Cabomba gewoon weer volop een paar weken 
later. Daarom is het advies om met een hark 
(handmatige hark  of een harkboot) de 
Cabomba er langzaam uit te halen: de hark 
diep in de bagger/veenslib zetten, dan 
langzaam omhoog trekken, en zachtjes heen 
en weer schudden (“schuddelen”), zodat  het 
veenslib eraf glijdt. Dan ziet u de zilvergrijze 
wortels, en die haalt u, samen met de 
waaiervormige bladeren uit het water, in een 
vuilnisbakje in uw boot, of op het land, want 
meestal wordt dit vanaf de kant uitgevoerd 
met een hark. 

TIP 4 

Niet opgeven en ook de hoekjes 
schoonmaken 
 
Als u denkt, dat het zinloos is, dan klopt dat 
gelukkig niet. Het is wel van belang, dat we 
iedereen erop aanspreken, ook uw kinderen 
en de buren. En dat we allemaal ons eigen 
kleine stukje doen. Net zo grondig, als u uw 
keuken schoonhoudt: ook de hoekjes. Juist 
in de hoekjes, bij stilstaand water verzamelt 
zich het meest de Cabomba en het 
Vederkruid 

HERKENNEN 

Cabomba caroliniana  

Waterwaaier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriophyllum heterophyllum  

ongelijkbladig vederkruid 


