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In juli 2016 keurde Europa de eerste zogenaamde Unielijst met Invasieve Uitheemse Soorten (IAS)
goed. 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. Voor waar het de
bevoegdheden van het Vlaamse gewest betreft, is deze lijst bovendien verankerd in het besluit van
de Vlaamse regering van 15 mei 2009 met betrekking tot de soortenbescherming en het
soortenbeheer (het ‘soortenbesluit’).
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enkele voorwaarde mogen worden verkocht of overgedragen
aan niet-commerciële gebruikers.

Waterplanten

Het verbod op deze soorten komt voort uit de problematische
situatie die deze planten kunnen stellen voor wilde soorten
indien deze planten zich in het wild vestigen. Het is bovendien
uitdrukkelijk verboden om deze planten vrij te laten in het
milieu.

1. Waterwaaier (Cabomba caroliniana)
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2. Waterhyacint (Eichhornia crassipes)
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De goedgekeurde lijst met invasieven omvat volgende plantensoorten:

3. Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)

4. Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)

AVBS vraagt versoepeling
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5. Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)

6. Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)
7. Moerasaronskelk (Lysichiton americanus)
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8. Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)
Landplanten

1. Struikaster (Baccharis halimifolia)

4. Partheniumkruid (Parthenium hysterophorus)
5. Persicaria perfoliata
6. Kudzu (Pueraria montana var. lobata)
s Tabel 1 - Deze soorten worden vernoemd in de Uitvoeringsverordening

(EU) 2016/1141 tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van
het Europees Parlement en de Europese Raad.

Het Agentschap voor Natuur & Bos van de Vlaamse overheid
herinnert er aan dat commerciële voorraden van levende
specimen van deze soorten na 2 augustus 2017 onder geen
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3. Sosnowsky's berenklauw (Heracleum sosnowskyi)

© WikiCommons

2. Perzische berenklauw (Heracleum persicum)

s Waterhyacint (links) en moerasaronskelk zijn soorten waarvoor het
beroep uitzonderingen vraagt mits correct gebruik qua aanplant en
gebruik.

Algemeen zijn hier geen soorten bij die op onze bedrijven of
in de reguliere handel voorkomen. Over twee soorten ervan
hebben AVBS en heel wat collega-beroepsorganisaties in
Europa hun bedenkingen geuit. Toch werden ze opgenomen.
Het gaat over Eichhornia crassipes (waterhyacint) en Lysichiton
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VERBOD OP COMMERCIËLE VOORRADEN
VAN INVASIEVE SOORTEN

americanus (moerasaronskelk). Zo is AVBS van mening dat
de Europese wetgeving met bijhorende Unielijst onterecht op
soortniveau geldt. Wij vinden dat uitzonderingen moeten kunnen voor cultivars van soorten waarvan is aangetoond dat ze
niet invasief zijn. AVBS denkt dat de wetgeving ook moet kunnen voorzien in mogelijkheden voor soorten of cultivars die
in specifieke omstandigheden invasief kunnen zijn, wanneer
duidelijk is aangegeven waar aanplanten of gebruik niet mag.
In bepaalde gevallen zou het gebruik van deze soorten dan wel
kunnen maar op een niet-invasieve wijze.
© Luis Fernández García

Graag uw mening over de lijst met nieuwe soorten
De Unielijst is dynamisch want lidstaten en een Europees
wetenschappelijk comité kunnen via een specifieke procedure
bijkomende soorten voorstellen. Dit maakt dat mits goedkeuring door Europa, de Unielijst zowel kan uitbreiden als
inkrimpen.
AVBS wil samen met het onderzoek en in overleg met de
sector het belang van specifieke commerciële sierteeltplanten
plaatsen tegenover eventuele onredelijk schade. Daarvoor
hebben we uw input opnieuw nodig. Voor een volgende herziening van de Europese lijst liggen volgende soorten voor:
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s Over 7 nieuwe plantensoorten voert Europa momenteel een risicoanalyse
uit. Op deze lijst staat ook Ailanthus altissima.

Ondertussen is Europa bezig met een derde lijst waarop een
risicoanalyse wordt uitgevoerd.

1. Alternanthera philoxeroides

1. Ailanthus altissima (Hemelboom)

2. Asclepias syriaca (Zijdeplant)
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2. Cardiospermum grandiflorum (Blaasklimop)

3. Elodea nuttalli (Smalle waterpest)

3. Cinnamomum camphora (Kamferboom)

4. Gunnera tinctoria (Mammoetblad)
5. Heracleum mantegazzianum (Reuzenberenklauw)
6. Impatiens glandulifera (Reuzenbalsemien)

7. Salvinia molesta (Grote vlotvaren)
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9. Pennisetum setaceum (Lampepoetsersgras)

s Tabel 2 - Voorgestelde invasieve soorten om op te nemen in de Europese
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lijst

5. Hygrophila polysperma (Belgisch groen)
6. Pistia stratiotes (Mosselplant)

7. Microstegium vimineum
8. Myriophyllum heterophyllum (Vederkruid)

4. Gymnocoronis spilanthoides (Senegalese theeplant)

nemen in de Europese lijst

Heb je vragen of opmerkingen op de voorliggende soorten in
tabel 3, contacteer dan zeker AVBS (pieter.van.oost@avbs.be).
Wij zijn met name ook bijzonder geïnteresseerd in de teelttechnische en economische kenmerken van de voorliggende
soorten. 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 keren. n
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Voor deze soorten zit Europa al vrij ver in haar beslissingsproces. De individuele lidstaten nemen momenteel hun individuele positie in over de ganse lijst in tabel 2. Er ging een ecologische en economische afweging aan vooraf waar AVBS eerder
ook al input voor gaf.

s Tabel 3 - Voorgestelde invasieve soorten die in onderzoek zijn om op te
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