Exotische biomassagewassen: oplossing
of probleem?
Met het oog op de winning van biobrandstoffen zet
Nederland in toenemende mate in op de introductie,
veredeling en teelt van exotische biomassagewassen. De
vraag is: kunnen deze gewassen verwilderen en zo ja,
wat zijn dan de risico’s voor inheemse biodiversiteit en
ecosystemen?
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ecologische risico’s van de geselecteerde
biomassagewassen zijn vervolgens door een
panel van negen deskundigen beoordeeld
met het ‘Invasive Species Environmental
Impact Assessment’ protocol. Tevens is
onderzocht of kosteneffectieve beheersmaatregelen beschikbaar zijn in het geval
dat deze gewassen verwilderen en invasief
worden.
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Effectieve beheeropties
Over het algemeen zijn de kosten van
beheer en uitroeiing van een invasieve
exoot die zich eenmaal heeft gevestigd vele
malen hoger dan de kosten van preventie
van introductie. Een wijd verspreide invasieve soort is extreem moeilijk uit te roeien.
In Nederland bestaat nog relatief weinig
aandacht voor de potentiële ecologische
risico’s van uitheemse biomassagewassen
voor biodiversiteit en ecosystemen. Dit
gebrek aan belangstelling houdt mogelijk
verband met het geringe oppervlak dat
momenteel in gebruik is voor de teelt van
biomassagewassen. De invasiviteit en
invloed op biodiversiteit en ecosystemen
van uitheemse biomassasoorten vallen
buiten de wettelijke regels voor screening
van de geschiktheid van plantensoorten en
hun variëteiten voor de teelt in Nederland.
Hier valt nog te leren van koplopers. Zo is in
Florida (VS) een vergunning nodig voor het
telen van uitheemse biomassagewassen
en moeten bedrijven daarvoor uitgebreide
informatie verschaffen over de plantensoort inclusief kosten van verwijdering
en destructie van resterende planten,

Pijlriet is een biomassagewas met hoge ecologische risicoscore

Invasieve Exoten

THEMA

Tijdschrift Milieu, juni 2016

35

