
Werken in met watercrassula besmette gebieden op Terschelling 

Wat is er aan de hand? 

Verschillende duinvalleien zijn besmet met de schadelijke plant watercrassula. Verspreiding van deze 

plant moet beslist worden voorkomen om schade te beperken.  

 

Wat is watercrassula? 

 Watercrassula is een plant die niet op Terschelling thuishoort.  

 De plant verspreidt zich razendsnel en verdringt inheemse en soms zeldzame planten en 

dieren. Dit is een ecologische ramp voor de kwetsbare natuur op het eiland.  

 Bovendien kunnen sloten op het eiland dichtgroeien. De waterafvoer komt daarmee in gevaar. 

 Verspreiding kan door mensen gebeuren. Bijvoorbeeld door stukjes van de plant onder een 

schoen, of aan gereedschap en machines. 

 Een klein stukje watercrassula kan een nieuw gebied besmetten. 

 

Welke gebieden zijn (zeker) besmet?  

 Grote Plak  

 Klein Meisterplak  

 Groot Meisterplak 

 Waterplak   

 Onder de draad  

 

Wat moet jij doen?  

1. Voor je aan de slag gaat: bespreek altijd de werkzaamheden met de beheerder. 

 

2. Kom alleen in de gebieden als het niet anders kan/na uitdrukkelijke werkopdracht.  

Draag dan speciale schoenen of laarzen waar van het profiel makkelijk is schoon te maken. Twee 

paar schoeisel mee: apart schoeisel aantrekken bij betreding natte duinvallei, en uit trekken bij 

verlaten duinvallei. In vuilniszak meenemen of op een hoge droge plek zorgvuldig schoonmaken 

als je naar een andere locatie gaat.  

Maak je schoenen of laarzen heel goed schoon als je klaar bent. 

 

3. Als je moet werken in 1 van de andere natte duinvalleien bij Midsland aan Zee en West aan Zee 

hanteer je ook deze werkinstructie. 

 

4. Als je aan het werk bent en je twijfelt over wat je moet doen: overleg met de beheerder. Neem geen  

risico’s  

 

5. Leer de watercrassula herkennen. Zie de foto’s hieronder. Heb je twijfels of vragen dan kun je die 

stellen bij de beheerder. 

 

6. Zie je de watercrassula ergens staan? Meld het.   

 

7. Zorg ervoor dat ook collega’s zich aan de regels houden.  

 

8. Werk heel precies. Graaf niet meer dan nodig is. Watercrassula groeit namelijk snel op open 
stukken.  
 



9. Meld ongeregeldheden bij de de beheerder. 

 

 

Het herkennen van watercrassula 

Watercrassula is een klein vetplantje (max. 20 cm hoog). Watercrassula heeft verschillende 

groeivormen zowel boven als onder water. Hierdoor heeft de plant meerdere uiterlijkheden terwijl het 

toch om dezelfde plantensoort gaat. Hieronder voorbeelden van de plant op Terschelling. De plant 

heeft altijd een puntig blad, witte dunne wortels, oogt in de regel frisgroen en vormt op lang witte 

bloemetjes.   

  
Watercrassula in droog gebied. Deze groeivorm staat wat hoger op de oever en tussen andere planten 

 
Watercrassula onderwater, lange slierten welke drijven op het water en makkelijk aanspoelen 



 
Een vlakdekkende besmetting met watercrassula op de oever van een duinvallei 


