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NAAR EEN Gedragscode
VOOR invasieve planten

foto AlterIas

EXTRA

Verkoop van economisch belangrijke plantensoorten veilig stellen!

bepaalde wetenschappelijke bronnen
als invasief worden bestempeld maar
waarover geen akkoord met de sector
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Door de ‘Gedragscode Invasieve Planten’ te ondertekenen, kan de sierteeltsector vermijden dat het in de
nabije toekomst geconfronteerd wordt met nieuwe wetgeving die de aanplant en verkoop van economisch
belangrijke plantensoorten zou verbieden. Vlaanderen wil namelijk een beleid rond invasieve planten
uitbouwen en ziet de gedragscode als alternatief voor verbiedende wetgeving maar dan wel op voorwaarde
dat de sector deze code erkent. Daarom is het nu heel belangrijk dat bedrijven deze code ondertekenen!
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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.
In het kader van het AtlerIAS-project en
op vraag van de sector startte het PCS
een overleg met de telers en de
groensector. Dit resulteerde in een
consensuslijst met 28 invasieve plantensoorten waarover met de sector een
unaniem akkoord werd bereikt om de
verkoop/aanplant stop te zetten. Deze
lijst vind je hiernaast. Planten die door
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werd bereikt, kunnen door inbreng van
de sector in de Gedragscode nog steeds
vrij verkocht en aangeplant worden.

CONSESUSLIJST VAN 28 INVASIEVE PLANTEN

Landplanten

Waterplanten

Alianthus altissima

Crassula helmsii

Aster lanceolatus

Egeria densa

Aster x salignus

Hydrocotyle ranunculoides

Baccharis halimfolia

Lagarosiphon major

Bidens frondosa

Ludwigia grandiflora

Cyperus eragrostis

Ludwigia peploides

Duchesnea indica

Myriophyllum aquaticum

Fallopia japonica

Myriophyllum heterophyllum

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
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De 17 editie van de ‘Vlaamse Tuinaannemer 2013’ ligt alweer achter
ons. Ook dit jaar was de jurering een weekend van veel kilometers. Een
groene kruistocht doorheen alle Vlaamse provincies. En gelukkig bijna
altijd een lust voor het oog, die mooie tuinen. Met dit jaar best veel
renovaties, van zowel de woning als van de tuin. De term ‘vakantie in
eigen tuin’ kwam verschillende malen aan bod uit de monden van de
tuineigenaars. Ook heb ik als boomkweker weer wat kennis opgedaan.
Dank daarvoor, naar jaarlijkse gewoonte, aan medejurylid, dendroloog
Harry van Trier. Met deze top 10 hoop ik ook uw kennis te verruimen. En
een gewaarschuwd tuinaannemer en boomkweker telt voor twee. De
juiste plant op de juiste plaats graag!
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Demotuin alternatieven voor invasieve
planten

Een top 10 van
planten in het
Vlaamse tuinenlandschap
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Hoe kan je de Gedragscode
ondertekenen?
Bij deze editie van dit vakblad is het
formulier ‘Gedragscode’ gevoegd. Indien
je actief wil meewerken aan de actieve
benadering van gestelde problematiek,
vragen wij u dit formulier in te vullen en
op te sturen naar het adres dat onderaan het formulier vermeld staat.
Ondertekenen kan je ook online via
www.alterias.be.

Henk van Beek, tekst en foto's
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s De ecologische demotuin op het PCS toont
alternatieven voor invasieve planten
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cortenstaal in combinatie met grassen!
Maar er is niet alleen het visueel aspect.
Vooral bij een huis/tuin renovatie zijn
beide elementen functioneel. Vochtige
muren zijn beter beschermd na goed
kaleien. En cortenstaal heeft zoveel
mogelijkheden wat constructies betreft.
Ik ben erg benieuwd naar hoe lang deze
trend standhoudt.
10. Ziziphus jujuba

C

op

yr

De sector neemt zijn verantwoordelijkheid door samen met het project
AlterIas een aanzet te geven tot een lijst
van alternatieve planten die wel kunnen
aangeplant worden als vervanger. Niet
altijd gaat het hier om commercieel
interessante soorten en misschien ook
omdat ze niet altijd bekend zijn bij de
afnemers. Daar ligt dan ook een
belangrijk uitdaging en opportuniteit.
Als we er in slagen de juiste keuzes te
maken voor planten in onze teeltschema’s en de afnemers kunnen overtuigen
van hun waarde, kan dit kansen
scheppen.
Op het PCS in Destelbergen werd een
demonstratietuin aangeplant met
mogelijk alternatieven voor invasieve
planten. De tuin kent een natuurlijk
karakter met elementen zoals een poel,
bomengroep, bloemenweide en een
kleine heuvel. Het natuurlijk en divers
karakter van de tuin biedt heel wat
potentieel voor biodiversiteit. Wie een
beschrijving wil van de planten die in
deze demotuin werden aangeplant kan
de brochure ‘ Infobrochure Demotuin
‘Plant anders’ aanvragen op het PCS
(09 353.94.94) l

De trend voor dit jaar, kaleien en
cortenstaal, opvallend veel aanwezig in
de tuin. Een combinatie die een winner
blijkt te zijn. Beide erg dankbaar in
combinatie met groen. De klimroos
tegen de muur die men heeft laten
kaleien! Plantenbakken en wanden in

Sierteelt&Groenvoorziening 17 • 15 oktober 2013		15
Sierteelt&Groenvoorziening 17 • 15 oktober 2013
GROENSPECIAL •
15

