Ailanthus altissima
Aster lanceolatus
Aster x salignus

Baccharis halimifolia
Bidens frondosa
Cyperus eragrostis
Duchesnea indica
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VERKOOP VAN ECONOMISCH BELANGRIJKE
PLANTENSOORTEN VEILIG STELLEN!

INVASIEVE PLANTEN
Landplanten
Waterplanten
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Door als sierteeltsector de Gedragscode invasieve planten te
ondertekenen, kunnen we vermijden dat we in de toekomst
geconfronteerd worden met nieuwe wetgeving die de aanplant
en verkoop van economisch belangrijke plantensoorten gaat
verbieden. Vlaanderen wil hier namelijk een beleid rond
uitbouwen en ziet de gedragscode als alternatief voor
verbiedende wetgeving op voorwaarde dat de sector deze code
erkent. Daarom is het nu heel belangrijk om deze code te
ondertekenen!
Nele Lauwers
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Waarom een beleid rond invasieve
planten?
Een beleid rond invasieve planten staat
bij de beleidsmakers hoog op de agenda
omdat ze een belangrijke reden zijn
voor het verlies aan biodiversiteit en
omwille van de hoge kosten voor
bestrijding. Bekende invasieve soorten
zijn de Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en grote waternavel. De
bestrijding van deze laatste kost jaarlijks
1,5 miljoen euro aan Vlaanderen.
Gedragscode is het resultaat van een
doorgedreven overleg met de sector
Op vraag van de sector startte het PCS,
in het kader van het AlterIAS-project,
een overleg op met de telers en de
groensector. Dit resulteerde in een lijst
met 28 invasieve plantensoorten
waarover met de sector een unaniem
akkoord werd bereikt om de verkoop/
aanplant stop te zetten. Deze lijst vind
je hieronder. De invasieve planten
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Crassula helmsii
Egeria densa
Hydrocotyle
ranunculoides
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Myriophyllum
aquaticum
Myriophyllum
heterophyllum
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GEDRAGSCODE
INVASIEVE PLANTEN

Hoe kan je de Gedragscode
ondertekenen?
De Gedragscode kan je nalezen op de
AlterIAS website (www.alterias.be) en
online ondertekenen (zie ‘partner
worden’). Maar je kan ze ook via email
aanvragen bij leen.heemers@pcsierteelt.be. De ingevulde code bezorg je
dan terug per post fax of email.
Correspondentieadres: Heemers Leen
- Proefcentrum voor Sierteelt - Schaessestraat 18 -9070 Destelbergen Fax: 09/353.94.95

▲ De sector bereikte in september 2011 een
unaniem akkoord over 28 invasieve plantensoorten. Marc Van Durme vertegenwoordigde
het Verbond van Boomtelers.

waarover geen akkoord met de sector
werd bereikt, kunnen dus nog steeds,
door de inbreng van de sector in de
Gedragscode, vrij verkocht en aangeplant worden.

Fallopia japonica
Fallopia sachalinensis
Fallopia x bohemica
Heracleum
mantegazzianum
Hyacinthoides hispanica
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Mimulus guttatus
Persicaria polystachya
Prunus serotina
Senecio inaequidens
Solidago canadensis
Solidago gigantea

OPROEP DEELNAME AAN
ENQUÊTE INVASIEVE PLANTEN
Vul de vragenlijst in

In 2010 werd er al een enquête over
invasieve planten uitgevoerd. In 2013
willen we bij de siertelers via een
tweede enquête peilen of er wijzigingen zijn opgetreden in hun kennis,
zienswijze en nood aan informatie
over invasieve planten. Het laatste
deel van de vragenlijst is voorbehouden voor bedrijven die zich reeds
geëngageerd hebben in de Gedragscode invasieve planten. De vragenlijst
zal maximum 5 minuten van uw tijd in
beslag nemen.
De vragenlijst kan u online invullen,
de link vindt u terug op de homepage
van de AlterIAS-website
(www.alterias.be) of u kan het
document per mail aanvragen
(leen.heemers@pcsierteelt.be).
Leen Heemers
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