GROENSECTOR BEPERKT OP
VRIJWILLIGE BASIS AANBOD
INVASIEVE PLANTEN
Op 3 mei ll. verscheen een persbericht van Natuurpunt dat de aandacht vestigt op de exoten in ons
land. Daarbij wordt gewezen op het feit dat de groensector een Gedragscode ondertekende om de
introductie en verspreiding van invasieve (exotische) planten te beperken, iets wat Natuurpunt
toejuicht. AVBS wil erop wijzen dat de interpretatie van de Gedragscode toch genuanceerder is dan
gesteld door Natuurpunt. Dit werd ook reeds regelmatig in ons vakblad aangehaald.
Leen Hemers, Willy De Geest – foto: AlterIAS
Het kan niet ontkend worden dat de
invasieve exoten de tweede belangrijkste oorzaak zijn van het wereldwijde
verlies aan biodiversiteit en er daarvoor
jaarlijks in Europa alleen al 12,6 miljard
euro op jaarbasis uitgegeven wordt aan
de bestrijding ervan. Om deze problematiek onder de aandacht te brengen
werd in België met Europese steun het
AlterIAS project (Alternatieven voor
invasieve planten) opgestart.
Problematische soorten
De Gedragscode bundelt vijf preventieve
maatregelen om de introductie en
verspreiding van invasieve exoten in het
landschap te beperken. Via dit initiatief
wil de sector duidelijk zijn engagement

laten blijken om mee te werken aan het
behoud van de biodiversiteit. Eén van de
belangrijkste maatregelen in de Gedragscode bestaat erin de verkoop van
28 invasieve plantensoorten (de zogenaamde consensuslijst) stop te zetten.
Deze lijst kwam tot stand in overleg met
de sector, waaronder AVBS productie en
tuinaanleg, en werd nadien unaniem
goedgekeurd. De lijst bevat voornamelijk
sterk problematische soorten zoals
Amerikaanse vogelkers, grote waternavel, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, … De sector biedt voor deze
soorten ook alternatieve planten aan en
sensibiliseert op deze manier ook
tuiniers over invasieve planten.

Niet alles over dezelfde kam scheren
De sector wil daarnaast benadrukken
dat niet alle planten die als invasief
geklasseerd werden, over dezelfde kam
mogen geschoren worden. Ook soorten
die in specifieke milieus woekeren (bv.
rimpelroos in de duinen) of soorten die
slechts een beperkte of onbekende
milieu-impact hebben (bv. vlinderstruik,
laurierkers, ...), kregen de stempel
invasief mee. Heel wat van deze soorten
hebben een belangrijke economische
betekenis en volgens de sector is een
verkoopverbod helemaal niet in verhouding tot de schade die ze aanrichten.
Daarom werden deze planten niet
opgenomen in de consensuslijst. Wel
verbindt de sector zich ertoe om de
professionele gebruikers aanbevelingen
te geven inzake aanplant en onderhoud
om zo het risico op verspreiding te
beperken. Hierover worden regelmatig
informatiefiches in Sierteelt&Groenvoorziening opgenomen.
De beroepsverenigingen, waaronder
AVBS, ondersteunen deze aanpak van
invasieve planten omdat de input vanuit
de sector zelf komt. Het initiatief werd
in België ondertussen al gevolgd door
113 groendiensten (waaronder alle
Vlaamse provincies), 44 tuinaannemers,
39 plantenkwekers, 22 landschapsarchitecten en 25 tuincentra waaronder de
vestigingen van AVEVE en Intratuin.
Voor meer informatie over invasieve
planten en de Gedragscode:
www.alterias.be. ■

▲ Solidago canadensis en gigantea zijn planten die op de zwarte lijst werden geplaatst.
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