
  

De Kennis van Nu in de klas 
Exotische soorten in 
Nederland 
 

Leeftijd:  16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Invasieve exotische soorten zijn flora en 
fauna die oorspronkelijk in Nederland niet 
voorkomen. Ze zijn bewust of onbewust 
uitgezet door mensen en zijn een gevaar 
voor het evenwicht in ons inheemse 
milieu, omdat ze de oorspronkelijke 
soorten kunnen verdringen. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Dieren, natuur, flora, fauna, invasieve 
exoten 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma biologie: VWO 
subdomein A12, 12: Ecologisch denken en 
C3, 27: Zelforganisatie van ecosystemen.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Schimmels’. 
 
Antwoorden 
1 Het kuit van de goudvissen komt via de 
afvoer terecht in openbare wateren. 2 Een 
uitheemse soort die door menselijk 
toedoen de natuur inkomt en zich in 
razend tempo verspreidt door gebrek aan 
natuurlijke tegenstanders. 3a 100.000 
muskusratten. b Ze graven in dijken en 
oevers. 4a 2000 exotische soorten. b 100 
soorten zijn invasief. 5a 1 Snel kunnen 
voortplanten 2 Opportunistisch zijn 3 Niet 
bang zijn voor mensen en goed gedijen in 
menselijke omgeving. b Door de 
klimaatverandering en zachte winters. 6 
Eigen antwoord, bijvoorbeeld: bruggen 
kunnen instorten.  

Kijkvragen 
 

1 Het uitzetten van goudvissen in de gracht 
kan als gevolg hebben dat de goudvissen de 
inheemse soorten verdringen. Hoe kunnen 
de goudvissen bij de inheemse soorten 
terechtkomen?  
 

 
 
2 Wat is een invasieve exoot? 
 
3 Muskusratten zijn ook invasieve exoten.   
a Hoeveel muskusratten worden per jaar in 
Nederland gevangen?  
b Waarom zijn muskusratten gevaarlijk?  
 
4a Hoeveel exotische soorten zijn er nu in 
Nederland te vinden? 
b Hoeveel exotische soorten zijn hiervan 
invasief? 
 
5 Jacintha Ellers noemt drie eigenschappen 
waar een invasieve exoot aan voldoet. 
a Welke drie eigenschappen zijn dat? 
b Hoe kunnen invasieve exoten in 
Nederland overleven? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De Japanse duizendknoop is een 
invasieve exoot, die in veel gemeentes al 
woekert. De plant tast bruggen, 
funderingen en stabiliteit van grond aan. 
Waarom is het denk je zo gevaarlijk dat de 
Japanse duizendknoop door alles heen 
woekert?  
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