ALTERIAS-PROJECT
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In Sierteelt & Groenvoorziening van 15 januari 2014 werden
werde
wer
zowel
ow de resultaten van het AlterIASgesteld.
esteld. N
u we rree
project als het After LIFE-programma voorgesteld.
Nu
reeds een jaar in het After LIFE-tijdperk
zitten, kunnen we zeker stellen dat het noodzakelijk
oodzakelijk
zakelijk is om
o de inspanningen die werden geleverd
open
pen jaar deden het P
niet verloren te laten gaan. Het afgelopen
PCS en AVBS dan ook al heel wat
inspanningen om de Gedragscode nog
g meer draagkracht
draagk
draagkrac te geven en om de problematiek rond
p te volgen en waar n
invasieve planten van dichtbij op
nodig bij te sturen in het belang van de sector.
Dorien Van Wesemael
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Kot toSic in beleidVmiddenV
dsmiddens en voor
SXblicDtieV DllerKDnde
lerhande
rhande =o Zerd in
2014 geZerNt DDn
aan
an nieXZe
nieuZe DDnNooSaankooS
aa
criteria rond duurzaamheid
rzaamheid in het
he
groenbeheer voor de
Overe Vlaamse
Vlaa
heid /1(  +ierin Zordt
rdt veel
vee aandacht besteed aan een Muist begriS
van invasieve Slanten en Zorden het
$lter,$S-SroMect en de Gedragscode
invasieve Slanten in %elgi duideliMN
naar voor gebracht OS deze manier
tracht men de oSenbare besturen
veel meer aandacht te laten besteden
aan het niet gebruiken van invasieve
Slanten in hun aanbestedingen $V%S
en 3&S zorgden mee voor de correcte invulling en interSretatie van de
verschillende invasieve lijsten die in
omlooS zijn OS deze manier hoSen Ze

niet enkel
e
dat invasieve Slanten niet
la
langer oS oSenbare aanbestedingen
vermeld zullen Zorden maar ook dat
de Gedragscode nog bekender Zordt
binnen de verschillende betrokken
sectoren en oSenbare diensten

Het ɊTechnisch Vademecum %eheer
van Invasieve Uitheemse Planten
1
ɋ van het AgentschaS voor Natuur
en %os AN% van de Vlaamse Overheid LNE is een tZeede Sublicatie
die vooral gericht is naar het oSenbaar groen Hierin hebben P&S en
AV%S toegezien oS een voldoende
nuancering van de voor de sector
commercieel belangrijke soorten 'it
vademecum is het zoveelste in de rij
van vademecums rond Harmonisch
Park- en Groenbeheer HPG  In veel
van deze vademecums heeIt het P&S
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en AV%S insSraak gehad =o ook in
het in ontZikkeling zijnde ɊTechnisch
Vademecum Heestersɋ Zaar vooral
de nodige nuancering rond invasieve
Slanten Zordt aangeleverd
De focus van het vademecum rond
invasieve Slanten ligt in tegenstelling
tot het AlterIAS-Sroject niet oS Sre25

geZijd Deze Srojecten hadden zoZel
aandacht voor Sreventie zoals het AlterIAS-Sroject als voor het beheer en
de uitroeiing van de invasieve soorten
De nieuZe brochure ɊLI)E and Invasive
Alien SSecies 2 ’ geeft een overzicht
van het Zerk dat in al die jaren geleverd is rond invasieve soorten en legt
de directe link met de nieuZe EuroSese verordening die in Zerking treedt
oS 1 januari 2015

ɍ Het zal verboden zijn om
voor de Unie zorgZekkende
de
invasieve uitheemse soorten
oorten
en
in de EU binnen te brengen
en te
t
houden te kZeken
ken te
e
verkoSen en vrij te laten in d
de
natuurɎ
Invasieven en Europa
pa
Niet enkel de Vlaamse
overheidse overh
instanties hebben oog voor de Sroblematiek rond invasieve uitheemse
Slanten ook EuroSa schenkt heel Zat
aandacht aan invasieve uitheemse
soorten niet enkel Slanten maar
ook dieren  Getuige hiervan zijn de
265 LI)E-Srojecten die de afgeloSen
20 jaar aan invasieve e[oten Zerden
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 AV%S en P&S benadrukten
bij de &ommissie dat er
Zaakzaamheid
moet zijn voor
mheid m
de commercieel
belangrijke
mmercieel
mercieel be
SlantensoortenɎ
antensoortenɎ

Blijvende sensibilisatie
sensibili
sens
Naast het oSvolgen
oSvolg van de situatie
oSvo
in
n EuroSa en van de verschillende
Sublicaties
in Vlaanderen is in 2014
Subl
ook nog
n heel Zat tijd besteed aan het
verder
verde sensibiliseren van de verschillende
Srofessionele sectoren de
le
tuinliefhebbers en de studenten in
het tuinbouZonderZijs =o Zerd de
Gedragscode onder andere naar voor
gebracht oS de Studiedag Omgaan
met invasieve e[oten Slanten in
het gemeentelijk groenbeheer' van
de Srovincie :est-Vlaanderen en
VVOG en oS de Studiedag 'Invasieve
uitheemse Slanten' van het AN% De
brochure met alternatieven Zerd ook
verder ruim versSreid onder ge±nteresseerden en bezoekers
Geheel volgens de beSalingen van
het After LI)E-Srogramma zullen
dergelijke sensibilisatie- en communicatie-acties ook de volgende jaren
nog Zorden gehouden en ten geSaste
tijde zal u door uZ vakorganisatie en
of door het P&S ge±nformeerd Zorden over de Unielijst van de EuroSese
verordening en over de herziening van
de Gedragscode
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Deze EuroSese verordening  van 22
oktober 2014 betreffende de Sreventie
en beheersing van de introductie en
versSreiding van invasieve uitheemse soorten is het eerste uitgebreide
juridische kader voor de aanSak van
invasieve e[oten dieren Slanten
schimmels en micro-organismen oS
EU-niveau Het zal verboden zijn om
voor de Unie zorgZekkende invasieve
uitheemse soorten in de EU binnen
te brengen te houden te kZeken te
e
verkoSen en vrij te laten in de natuur
atuur
ur
:elke Slanten dieren schimmels
mels en
micro-organismen er Srecies
ciess zullen
verboden Zorden zal Sas duidelijk
elijk
Zorden in 2016 daar de lijst mett
voor de Unie zorgZekkende
Zekkende
kkend invasieve
asieve
ieve
uitheemse soorten
Unielijst no
nog
ten de
e 'Unie
'Unielij
moet Zorden
Unielijst
n oSgesteld De Unie
zal Srioritair
air invasieve
nvasieve soorten bevatbev
ten die nog niet
aanZezig
iet in de Unie a
aanZe
zijn µf in een vroeg stad
van instadium va
vasie
asie
e en die het meest
mees Zaa
Zaarschijnlijk
hebben alsnadelige
elige gevolgen zullen
zul
de Unie gevestigd
ook
ok soorten die al in d
nadelige gevolgen
zijn en de mee
meest na
hebben
ebben
kunnen bij de &ommissie
De lidstaten
lid
k
verzoek indienen voor oSname van
een
n verzoe
ve
beSaalde
beSaald
aal soorten oS deze lijst AV%S
P&S Zoonden al enkele vergaderinen P&
gen bij in de aanlooS van deze verorge
dening en benadrukten de Zaakzaamheid die geboden is voor commercieel
belangrijke Slantensoorten
De EuroSese verordening is een
instrument dat verder bouZt oS de bestaande instrumenten en maatregelen
die reeds door de verschillende lidstaten Zerden ontZikkeld Het bestaan
en de Zerking van de Gedragscode
komt dan ook niet in gedrang :el
Zordt oS de samengestelde Unielijst
geZacht voor de herziening van de
Gedragscode en blijft deze geSland
voor 2016
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ventie maar oS beheer van bestaande
SoSulaties Het uitgangsSunt Zas
om alle informatie kennis en Sraktijkervaring rond het beheren enof
bestrijden van invasieve uitheemse
Slanten te bundelen en zo de beheerders die geconfronteerd Zorden met
deze Sroblematiek een gids voor het
beheer te leveren De soortenlijst Zijkt
af van deze van het AlterIAS-Sroject
omdat in het vademecum vooral deze
ɍsoorten zijn oSgenomen Zaarvoor
Zordt geoordeeld dat bestrijden en
of beheren aan de orde is in Vlaanderen hoeZel soms enkel in sSeciʖeke
gebieden of situaties en niet steeds in
geheel Vlaanderen Ɏ Vanuit het P&S
Zerd teruggekoSSeld met AV%S om
aan te duiden Zaar de knelSunten zich
bevonden en Zaar nuancering noodzakelijk Zas OS deze manier kon Zorden bekomen dat bij de economisch
belangrijke soorten- zoals bv Vlinderstruik - een vermelding Zerd gemaakt
van het commercieel belang ɊSoSulaire sierheesterɋ en van het feit dat niet
overal bestrijding aangeZezen is Het
vademecum focust niet oS Sreventie
en legt nergens de nadruk oS het niet
meer aanSlanten of verkoSen van de
invasieve Slanten uit deze Sublicatie
:el Zorden het AlterIAS-Sroject en
de Gedragscode aangehaald in het
algemene inleidende deel als zijnde
de Sreventie die comSlementair is aan
het beheer

Meer informatie
U kan zich nog steeds registreren als
Sartner van de %elgische Gedragscode
invasieve Slanten via de AlterIAS-Zebsite Voor meer informatie over de
Gedragscode en invasieve Slanten kan
u eveneens oS deze site terecht of bij
uZ beroeSsfederatie Q

Het Technisch Vademecum Beheer van Invasieve Uitheemse Planten is te bekomen via Inverde.be of kan grotendeels online worden geraadpleegd op
Ecopedia.be.
Deze recente Europese publicatie is te downloaden via http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/
De Europese verordening Nr. 1143/2014 is raadpleegbaar via http://eur-lex.europa.eu
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