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GEDRAGSCODE INVASIEVE PLANTEN
ALS ALTERNATIEF VOOR WETGEVING

AV
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De Gedragscode invasieve planten biedt de mogelijkheid om als volwaardig instrument in het
Vlaamse beleid rond invasieve planten erkend te worden
voorwaarde dat zoveel mogelijk
den op vvo
producenten deze Gedragscode effectief erkennen.. Dit moet verm
vermijden dat we in de toekomst
geconfronteerd worden met nieuwe wetgeving die
van economisch
ie de aanplant en verkoop
v
belangrijke plantensoorten gaat verbieden.

Waarom een beleid rond invasieve planten?
en?
n?
e beleidsmakers
Een beleid rond invasieve planten staat bij de
rijke reden zijn voor
hoog op de agenda omdat ze een belangrijke
k
het verlies aan biodiversiteit en omwille van de hoge kosten
nse
se duizendduiz
duizen
voor bestrijding. Bekende soorten zijn de Japanse
e bestrijding
be
knoop, reuzenberenklauw en grote waternavel. De
van deze laatste kost jaarlijks 1,5 miljoen euro aan Vlaanderen.

Wetenschap en praktijk!
Voor de uitbouw van een beleid rond invasieve planten ging de
overheid aanvankelijk te rade bij het ‘Belgisch Biodiversiteitsplatform’. Dit netwerk van wetenschappers maakte op basis
van een literatuurstudie een opsomming van een 60-tal
soorten, waarvan ze 30 soorten onderbrachten op een ‘zwarte
lijst’. Het werd snel duidelijk dat er weinig rekening was
gehouden met de nodige nuances: niet alle soorten zijn in
dezelfde mate invasief in onze regio. Als hierdoor dan nog
bepaalde economisch belangrijke soorten, onterecht dreigen
in een slecht daglicht te komen, dan was dit een duidelijk
signaal voor AVBS om actie te ondernemen.
Gedragscode is het resultaat van een doorgedreven
overleg met de sector
Om te vermijden dat de zwarte lijst zou resulteren in verbiedende wetgeving, vroeg AVBS aan het PCS om hier een
alternatief voor uit te werken. In kader van het AlterIAS-project werd daarom een overleg opgestart met telers en de
groensector om op basis van de wetenschappelijke lijst tot een
meer realistische aanpak te komen. Dit resulteerde in de
Gedragscode Invasieve Planten met de bedoeling dat de

V Bestrijding van Myriophyllum aquaticum in de Antwerpse regio.

producent zich engageert om 28 invasieve planten, de
zogenaamde consensuslijst, niet meer te verkopen of aan te
planten (zie hieronder). Het is de bedoeling dat deze lijst elke
3 jaar geëvalueerd wordt in overleg met de sector. Iedereen is
dan opnieuw vrij om in te tekenen.
Hoe kan je de Gedragscode ondertekenen?
Vanaf januari 2013 zal je als teler de aangepaste Gedragscode
kunnen ondertekenen en momenteel wordt alles hiervoor
administratief in orde gebracht. Meer informatie hierover zal
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BIJLAGE - Lijst van de invasieve planten waarvan de verkoop/aanplant
wordt stopgezet (“consensuslijst”)
Wetenschappelijke namen
Landplanten

Waterplanten

Ailanthus altissima

Crassula helmsii

Aster lanceolatus

Egeria densa

Aster x salignus

Hydrocotyle ranunculoides

Baccharis halimifolia

Lagarosiphon major

Bidens frondosa

Ludwigia grandiflora

Cyperus eragrostis

Ludwigia peploides

Duchesnea indica

Myriophyllum aquaticum

Fallopia japonica

Myriophyllum heterophyllum

ALLESKUNNER.

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

Lijst vastgelegd in februari
ari 2011

Alle cultivars, variëteiten en synoniemen
ynoniemen afgeleid van deze plantensoort
soort
zijn eveneens opgenomen in de lijst

je in een volgend nummer van Sierteelt & Groenvoorziening
roenvoorziening
kunnen lezen.
Het belang van de Gedragscode
Dankzij de inspanningen van PCS en AVBS zijn we me
met de
Gedragscode invasieve planten tot een waardig alternatief
gekomen voor het eenzijdig verbieden van planten op basis
van een puur wetenschappelijke lijst.

Ondertekenen van de Gedragscode moet
verhinderen dat van hogerhand eenzijdige
verbodsbepalingen voor de teelt van bepaalde
planten worden opgelegd.
De Vlaamse overheid heeft bevestigd deze Gedragscode te
aanzien als een instrument in haar beleid rond invasieve
planten maar wacht nu op een duidelijk signaal vanuit de
sector, m.a.w. dat de telers deze gedragscode effectief mee
ondersteunen. Daarom is het van groot belang dat we vanaf
januari 2013 zoveel mogelijk bedrijven kunnen mobiliseren om
de Gedragscode te ondertekenen. Een voldoende groot
draagvlak garandeert dat de overheid ons ook in de toekomst
blijft zien als een belangrijke gesprekspartner in dit dossier.
Hiermee kunnen we vermijden dat eenzijdige verbodsbepalingen van bepaalde planten grote economische gevolgen
kunnen hebben voor onze bedrijven. Q
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