SECTOR BEZORGD OVER UITBREIDING
EUROPESE LIJST INVASIEVE PLANTEN
Net zoals Europese organisaties ENA, ELO, ZVG en Copa-Cogeca, drukt AVBS zijn bezorgdheid uit
over de recent uitgebreide Europese lijst van invasieve uitheemse plantensoorten (Invasive Alien
species, IAS). Het Europese Comité keurde in 2017 de toevoeging goed van negen plantensoorten.
Samen met collega-organisaties wijst AVBS er op dat er hier nauwelijks rekening gehouden wordt
met de sociaaleconomische impact van dergelijke maatregels.
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Waterplanten
1. Waterwaaier (Cabomba caroliniana)
2. Waterhyacint (Eichhornia crassipes)
3. Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)
4. Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)
5. Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)
6. Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)
7. Moerasaronskelk (Lysichiton americanus)
8. Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)
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Plantensoorten op lijst sinds juli 2016
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Nadat er in juli 2016 14 plantensoorten op de lijst van Invasieve Uitheemse plantensoorten (Invasive Alien species, IAS)
werden geplaatst, werden er in juli 2017 opnieuw 9 planten
toegevoegd. Het betreft planten en dieren die vanwege het onredelijk risico op schade door hun invasief karakter niet meer
geteeld, verhandeld, aangeplant of gehouden mogen worden.
De EU-wetgeving rond deze plantensoorten heeft als doel de
natuurlijke biodiversiteit en ecosystemen te beschermen en
de mogelijke impact op volksgezondheid en economie te verzachten. En dit houdt concreet in dat men inzet op preventie,
vroege detectie en snelle uitroeiing en beheer.
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Miet Poppe, consulent boomkwekerij
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Landplanten
1. Struikaster (Baccharis halimifolia)
2. Perzische berenklauw (Heracleum persicum)
3. Sosnowsky's berenklauw (Heracleum sosnowskyi)
4. Partheniumkruid (Parthenium hysterophorus)
5. Persicaria perfoliata
6. Kudzu (Pueraria montana var. lobata)

In onderstaande tabel een overzicht van de betreffende plantensoorten die in juli 2017 werden toegevoegd
Heracleum mantegazzianum

reuzenberenklauw

Impatiens glandulifera

reuzenbalsemien

Asclepias syriaca

zijdeplant

Gunnera tinctoria

gewone gunnera

Pennisetum setaceum

fraai lampenpoetsersgras

Microstegium vimineum

Japans steltgras

Elodea nuttallii

smalle waterpest

Myriophyllum heterophyllum

ongelijkbladig vederkruid

Alternanthera philoxeroides

alligatorkruid
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s Gunnera tinctoria en Pennisetum setaceum zijn twee soorten die op de
uitbreiding van de lijst van invasieven geplaatst zijn

Voor wat de bevoegdheden van het Vlaamse gewest betreft, is
deze lijst bovendien verankerd in @vhet besluit van de Vlaamse
regering van 15 mei 2009 met betrekking tot de soortenbescherming en het soortenbeheer (het ‘soortenbesluit’).
Naast de milieukundige argumenten wordt er bij besluitvorming weinig rekening gehouden met de economische waarde
van verschillende plantenspecies. Zo zijn in 2017 onder andere
Asclepias syriaca, Gunnera tinctoria en Pennisetum setaceum
toegevoegd aan de lijst en heeft deze maatregelen een niet te
onderschatten sociaaleconomische impact op de tuinbouwSierteelt&Groenvoorziening 13 • 15 augustus 2017
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s Reuzenberenklauw is recent toegevoegd aan de lijst van invasieven
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sector. Bovendien wijst Joseph M. Pagès, secretaris van ENA
er op dat de commissie een onderscheid zou moeten maken
tussen Invasieve species en hun steriele varianten. Binnen de
veredeling van sierteeltplanten zijn er een aantal methoden
ontwikkeld om steriele variëteiten te ontwikkelen. Deze variëteiten zijn weinig of niet in staat om zich te reproduceren en
te verspreiden en hebben daarom niet het potentieel invasief
op te treden. Dit onderscheid wordt tot op heden niet erkend
binnen de wetgeving. Als laatste zouden lidstaten de mogelijkheid moeten hebben om gebruik te maken van nationale
lijsten. Heel wat van de voorgestelde organismen vormen
enkel een probleem in specifieke klimaatomstandigheden en
vormen geen risico in andere lidstaten.
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Nieuwe lijst in de maak
Intussen ligt er opnieuw een lijst (tabel 3) voor die in december 2017 besproken zal worden en waarvan de beslissing
volgende zomer in werking zou treden. Zowel AVBS als het
Agentschap voor Natuur en Bos doen inspanningen om zoveel
mogelijk inspraak te hebben in de besluitvoering hierover. Het
Agentschap is vertegenwoordigd in het Nationaal Comité voor
de Invasieve Uitheemse Soorten (ad interim) dat overlegt met
de sector om socio-economische argumenten in rekening te
brengen met betrekking tot de Belgische standpuntvorming in
het kader van het Europees overleg.
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AVBS is dan ook geïnteresseerd in de teelttechnische en economische kenmerken van de voorliggende soorten. Nuttige
feedback vanwege de leden is hier welkom via miet.poppe@
avbs.be. Hoe vroeger ons de concrete informatie bereikt, hoe
groter de kans dat we nog iets kunnen realiseren. Eens verder
in het proces is het veel moeilijker om het tij te doen keren.
Lijst met planten die voorliggen ter bespreking
Waterplanten
Pistia stratiotes

watersla

Salvinia molesta

grote vlotvaren

Hygrophila polysperma

Belgisch groen

Landplanten
Ailanthus altissima

hemelboom

Cardiospermum grandiflorum

ballonrank

Cinnamomum camphora

kamferboom

Gymnocoronis spilanthoides

smalle theeplant
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