
 

 
 

Exoten 

Buitenlanders die het hier erg naar hun zin hebben 

 

En dan hebben we het niet over mensen. Exoten zijn dieren en ook planten, die 

oorspronkelijk niet in een bepaald gebied voorkwamen.  

Ze zijn door mensen meegenomen naar dat gebied. Soms per 

ongeluk, soms expres.  

Voor deze dieren en planten zijn de omstandigheden hier 

blijkbaar ook prima. Ze vinden voldoende eten, de holletjes en 

andere woonplaatsen zijn helemaal oké en ze vinden ook 

soortgenoten om zich voort te planten. 

 

Planten 

Als je de tuin in kijkt of rondkijkt in tuincentra sta je er eigenlijk 

niet bij stil dat bijna al die mooie bloeiende struiken en planten van 

oorsprong niet voorkomen in Nederland. Onze tuinen staan vol met 

exoten. We hebben ze hierheen gehaald, omdat we ze zo mooi 

vinden.  

 

Tuinplanten houden we zelf in de hand. We laten ze niet snel 

verwilderen. Maar er zijn ook planten die hiernaartoe gekomen zijn, die zich in het 

wild hebben verspreid. Zaden van deze planten zijn bijvoorbeeld in de kleding of de 

schoenen van reizigers meegekomen deze kant op. Ze zijn hier uitgezaaid en 

hebben hier een goed thuis gevonden.  

 

Zo is het plantje weegbree bijvoorbeeld een exoot in Amerika. Het groeide volop in 

Europa, maar in Amerika kwam het plantje eeuwen geleden nog niet voor. Toen 

Columbus Amerika ontdekt had en veel Europeanen die kant op gingen, namen ze 

zaden mee onder hun schoenzolen. Daar waar ze zich in Amerika gingen vestigen, 

kwam dit plantje steeds vaker voor. 

De oorspronkelijke Amerikanen, de indianen, noemen dit plantje daarom wel 'de 

voetsporen van de westerlingen'. 

 

Dieren 

Dieren komen op verschillende manieren naar ons land toe. Mensen vinden ze leuk 

als huisdier en nemen ze daarom mee. Of mensen vinden de dieren lekker en willen 

ermee gaan fokken om als voedselbron te kunnen dienen. Er zijn ook dieren die 

'meeliften'. Zo komen er zeedieren mee met schepen en insecten bijvoorbeeld in 

kisten groenten of fruit, die we uit andere landen laten komen. 



 

 
 

Voorbeelden van dieren die mensen hier zelf mee naartoe hebben genomen, zijn: 

halsbandparkieten, konijnen, nertsen, Japanse oesters, marmotten en 

Amerikaanse rivierkreeften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van dieren die per ongeluk met mensen mee zijn 

gekomen, zijn: Amerikaanse langlob-ribkwallen, tijgermuggen en 

de Coloradokever. 

 

Er zijn er nog veel meer. En van sommige dieren is niet eens bekend of ze hier van 

oorsprong voorkwamen of later zijn ingevoerd. We weten het bijvoorbeeld wel van 

de konijnen. De romeinen hebben die naar ons land toegebracht, maar dat is al ruim 

2000 jaar geleden gebeurd. 

 

Gevaren 

Exoten hoeven geen probleem op te leveren, maar er kunnen wel gevaren kleven 

aan hun komst. Denk aan de volgende punten: 

 Ze brengen ziektes mee, waar mensen, planten en dieren hier niet tegen 

kunnen en waardoor veel sterfte optreedt. 

 Ze nemen het voedsel en leefgebied weg van andere planten en dieren, 

waardoor inheemse soorten meer moeite hebben te overleven en soms zelfs 

uitsterven. 

 Ze hebben een 'slopende' invloed op onze natuur, door het 

graven van gangen bijvoorbeeld in dijken en oevers, die 

daardoor verzwakken. Zo kunnen er makkelijker 

overstromingen ontstaan, wegen verzakken of oevers 

afkalven. 

Links 

Exotenlijst 

Kreeften kruipen weer uit de grond 

 

http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/nsr/i000372.html
http://www.natuurbericht.nl/?id=10385&Eid=13833

