
Invasieve en andere 
niet-inheemse planten

Uiteindelijk krijgt elk plekje zijn 
boeketje niet-geïnviteerde exoten

Ooit was de wereld een geheel van geïsoleerde 
landmassa’s, oceanen en eilanden. Rondtrekkende 
groepjes Homo sapiens bereikten echter op enkele 
tienduizenden jaren tijd elk continent en zowat elke 
eilandengroep, en sloopten zo gaandeweg de barrières 
die de rijke assemblages van planten- en diersoorten 
van de verschillende delen van de aarde miljoenen 
jaren lang van elkaar gescheiden hadden gehouden. 
Dit bleef niet zonder gevolgen voor de fauna en flora.

vvog  ziekten en plagen

Exoten zijn van alle tijden

Vanuit het Midden-Oosten uitwaaierend 
over Zuid-, Centraal- en West-Europa, berei-
ken circa 5.400 v.C. de eerste landbouwers 
de Lage Landen. De wereldbevolking telt 
dan wellicht niet meer dan 0,005 miljard 
mensen. Het gedomesticeerde graan dat 
de vroegste landbouwers in West-Europa 
verbouwen, komt oorspronkelijk uit het 
Midden-Oosten. Overal waar akkertjes 
worden aangelegd, duikt tussen het graan 
onvermijdelijk ook een bonte verzameling 
onkruidsoorten uit diezelfde regio op.

Het is een bescheiden begin, maar de toon 
is gezet. De uitwisseling van planten tus-
sen de verschillende delen van de wereld, 

Matrcaria discoidea (schijfkamille) (WVL)
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met de mens als gangmaker, wint nadien 
alleen maar aan belang.

De akkeronkruiden vormen al spoedig een 
vast onderdeel van de West-Europese flora, 
en dat zal zo blijven tot ze in de 20ste 
eeuw, als een gevolg van veranderende 
landbouwtechnieken, een spectaculaire 
terugval kennen of zelfs compleet uit het 
agrarische landschap verdwijnen.

In 1788 is de wereldbevolking aangegroeid 
tot 0,85 miljard mensen. Een kleine vloot, met 
aan boord enkele honderden veroordeelden, 
een kleine veestapel en zaaigoed, bereikt de 
zuidoostkust van Australië. Behalve kapitein 
Cook, die hier in 1770 langskwam, heeft voor-
dien niet één blanke de omgeving van Botany 
Bay en het latere Sydney aanschouwd. En net 
hier stampen de Engelsen een strafkolonie uit 
de grond.

Wanneer een botanist 15 jaar later Sydney 
bezoekt, noteert hij verbaasd de namen 
van niet-inheemse onkruidsoorten, zo-
als Anagallis arvensis (rood guichelheil) 
en Urtica urens (kleine brandnetel) uit 
West-Europa, Coronopus didymus (kleine 
varkenskers) uit Zuid-Amerika en Gompho-
carpus fruticosus uit Zuid-Afrika.

Rond 1900 staat de teller van de wereld-
bevolking op 1,65 miljard. In België begint 
de uit Noord-Amerika ingevoerde Matricaria 
discoidea (schijfkamille) aan een stormach-
tige invasie. Rond 1925 omschrijven boeren 
in het Antwerpse dit onkruid als ‘landpest’. 

Nog enkele tientallen jaren later behoort 
ze tot de meest algemeen verspreide wilde 
planten, maar een echte ‘probleemsoort’ 
die bijzondere aandacht vereist, is het 
vandaag niet.

1990. De aarde telt inmiddels 5,3 miljard 
bewoners. Sinds 1900 is het volume van de 
overzeese handel toegenomen van 100 kg 
per inwoner in 1900 tot meer dan 700 kg. 
Dit  biedt talloze planten kansen om de we-
reld rond te reizen en gebieden te bereiken 
waar ze anders van nature vrijwel zeker 
nooit zouden terechtkomen. Eén voorbeeld 
uit vele is Hydrocotyle ranunculoides (grote 
waternavel), die in België een extra duwtje 
in de rug krijgt: in het kader van proeven 
met kleinschalige waterzuivering wordt de 
soort in waterlopen uitgezet. Ook wordt 
grote waternavel aangeplant in tuinvijver-
tjes, waar hij vaak zeer goed gedijt. Over-
tallige planten belanden in waterpartijen 
buiten de tuinen en het loopt al vlug danig 
uit de hand. Dichte drijvende matten drei-
gen het leven in traagstromende wateren 
grotendeels te verstikken en dus bestrijdt 
de overheid deze exoot vandaag met de 
grote middelen.

Invasieve exoten

Door het in elkaar grijpen van menselijke 
activiteiten en natuurlijke ecologische 
processen zijn niet-inheemse soorten of 
exoten aan het begin van de 21ste eeuw 
doorgedrongen in vrijwel elk milieu en in 

vrijwel elke regio van de wereld. Schema-
tisch kan de ‘taakverdeling’ tussen mens 
en natuur in dit bijzonder veelvormige 
kluwen van interacties als volgt omschre-
ven worden. In eerste instantie sleutelt de 
mens voortdurend aan milieu en landschap, 
en helpt hij gewild of ongewild planten 
bij het overschrijden van natuurlijke bar-
rières. Vervolgens bepalen de ecologische 
karakteristieken van de ingevoerde exoten 
en van het milieu waarin ze terechtkomen 
of de introducties op termijn zullen leiden 
tot een invasie. Meestal loopt het niet zo’n 
vaart en blijft het bij een kortstondige 
vestiging of een ecologisch weinig proble-
matische inburgering. Voor alle duidelijk-
heid: een invasieve soort verschilt van 
een doorsnee ingeburgerde exoot door de 
ernstige ecologische en/of economische 
schade die ze ingevolge haar spontane en 
snelle uitbreiding aanricht.

Wordt een plant omschreven als ‘invasief’, 
dan mag dat nooit worden losgekoppeld van 
een concrete geografische ruimte en een 
specifiek tijdskader. Wie had bijvoorbeeld 
kunnen denken dat de Europese Lythrum 
salicaria (grote kattenstaart) in de 19de 
eeuw in Noord-Amerika zou uitgroeien tot 
een agressieve invasieve soort? In Europa 
kan de plant zich op droogvallende bodems 
ook explosief uitbreiden, maar dit heeft op 
termijn in de regel geen ingrijpende blijven-
de gevolgen voor de lokale biodiversiteit. In 
de vroege 20ste eeuw gedroeg Matricaria 
discoidea (schijfkamille) zich in België als 
een invasieve soort. Een eeuw later wordt 

Palmen als kuipplanten in een tuincentrum

Cardamine corymbosa (eenbloemige 
veldkers),  herbariumexemplaar
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Centaurea cyanus (korenbloem), 
oorspronkelijk uit het oostelijk 
Middellandse-Zeegebied, gaat als 
akkeronkruid sterk achteruit (WVL)

Hydrocotyle ranunculoides (grote 
waternavel), oorspronkelijk uit 
Noord-Amerika(WVL)

die plant beter omschreven als een ingebur-
gerde exoot: het invasieproces is afgerond, 
en elke potentieel geschikte regio of habitat 
is inmiddels gekoloniseerd geraakt.

De sierteelt

De sierteelt is een economische sector 
waarvan het belang sterk is toegenomen 
en die vandaag gekenmerkt wordt door 
een dicht, wereldomspannend transport-
netwerk. Deze wereld van kwekerijen, in-
ternationale veilingen, tuincentra en elkaar 
snel opvolgende tuinmode-trends illustreert 
treffend de rol van de mens in de dispersie 
over lange afstand van planten.

De modale tuinliefhebber verkiest planten 
waarvan de teelt weinig eisen stelt. Maar 
net die gemakkelijk groeiende planten 
hebben een nadeel. Vaak wordt overtallig 
materiaal gedumpt in plassen, bermen of 
bosranden, wat kan uitmonden in grote 
verwilderde populaties. Gekende voorbeel-
den zijn enkele Amerikaanse composieten, 
zoals Solidago gigantea (late guldenroede) 
en diverse Aster - soorten.

De kwaliteitscontrole van internationaal 
verhandelde planten is onder meer gericht 

op het opsporen van ongewenste ‘verste-
kelingen’, zoals onkruidsoorten, schimmels 
en insecten. Ondanks alle goede intenties, 
loopt het op dat punt geregeld fout. Zo 
belandde de Nieuw-Zeelandse Cardamine 
corymbosa (eenbloemige veldkers) in de 
jaren 1970 per ongeluk in de plantentuin 
van Edinburgh, mogelijk rechtstreeks vanuit 
Nieuw-Zeeland aangevoerd met andere 
planten. Het onkruidje kwam nadien terecht 
in kwekerijen en verspreidde zich snel, 
eerst over de Britse Eilanden en nadien 
ook in België en Nederland. Vandaag zijn 
onder meer kwekers van vetplanten (bijv. 
Sempervivum) goed met deze kleine pro-
bleemsoort vertrouwd, ook al kennen ze 
vaak niet de juiste naam of herkomst ervan.

De tuinaanleg 
kent een snelle 
opeenvolging van 
modetrends. Nu 
eens ligt de klem-
toon op tuinvijvers 

of grassen, dan weer op inheemse planten 
of mediterrane kuipplanten. Die laatste 
trend zorgde recent voor floristische ver-
rassingen.

Onderzoek bracht aan het licht dat in contai-
ners met vijgen, palmen en olijven in tuin-
centra tientallen onkruidsoorten groeien. 
Veel van die soorten zijn typisch voor het 
Middellandse-Zeegebied. Andere zijn oor-
spronkelijk afkomstig uit verafgelegen delen 
van de wereld, maar zijn als exoot in het 
Middellandse-Zeegebied ingeburgerd; een 

voorbeeld daarvan is de Zuid-Afrikaanse 
soort Oxalis pes-caprae, met gele bloemen, 
die via het Iberisch schiereiland in België is 
terechtgekomen. Van drie liggende, kleine, 
oorspronkelijk Amerikaanse wolfsmelk-
soorten (recent gerekend tot het genus 
Chamaesyce) mag ook worden aangenomen 
dat veel van de recente vondsten in West-
Europa direct of indirect hun oorsprong 
vinden in de aanvoer van sierplanten uit het 
westelijke Middellandse-Zeegebied.

In kuipen met olijfbomen is de ondersoort 
met blauwe bloemen van Anagallis arvensis 
(rood guichelheil), die in het Zuiden veel 
algemener is dan bij ons, tamelijk gewoon. 
De grote olijfbomen worden in het Zuiden 
met wortel en aardkluit uitgegraven en zo 
als kuipplant op transport naar West-Europa 
gezet. Het hoeft dus niet te verbazen dat 
in tuincentra in één container geregeld een 
handvol verschillende mediterrane on-
kruidsoorten groeit.

Sommige van die adventiefplanten lijken 
gemakkelijk spontaan buiten de kuipen te 
verwilderen. Een soort als Polycarpon tetra-
phyllum (kransmuur), die massaal piepkleine 
zaden produceert, wordt in toenemende 
mate in West-Europa verwilderd aangetrof-
fen en lijkt in te burgeren in urbane milieus, 
zonder nood aan geregelde nieuwe aanvoer 
uit het buitenland.

Ook met palmen in kuipen komen heel wat 
onkruidsoorten het land binnen. De iets ou-
dere exemplaren van uiteenlopende palmen 
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 De modale tuinliefhebber verkiest planten waarvan 
de teelt weinig eisen stelt. Maar net die gemakkelijk 

groeiende planten hebben een nadeel. 
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overleven hier vlot de meeste winters, maar 
spontaan verjongen is er niet bij. In gunstige 
jaren vind je in plantsoentjes in straten 
waar allochtone Brusselaars van mediter-
rane herkomst elkaar ontmoeten voor een 
babbel en thee, tientallen kiemplanten van 
palmen, afkomstig van weggegooide zaden 
van Phoenix dactylifera (dadelpalm). In de 
regel overleven die kiemplanten de winter 
en het plantsoenbeheer niet. Maar misschien 
verandert dat ooit.
Sinds een paar tientallen jaren is in Zwitser-
land, in bossen aan de voet van de zuid-
flanken van de Alpen, Trachycarpus fortunei 
(een in West-Europa populaire palm) als 
‘wilde’ soort in opmars. De uit cultuur 
ontsnapte palmen profiteren daar van de 
sinds de jaren 1970 iets mildere gemiddelde 
januari-temperaturen en een wat langer 
groeiseizoen om ruim 300 km ten noorden 
van de natuurlijke Zuid-Europese limiet voor 
de groei van palmen stand te houden. Dat 
hierbij global warming een rol van beteke-
nis speelt, lijkt voor de hand te liggen.

Invasieve planten: 
een kleine minderheid

Het aantal in België door botanici ‘in het 
wild’ aangetroffen niet-inheemse planten-
soorten ligt ruim boven de 2.000; dat is 
beduidend meer dan het aantal inheemse 
soorten (circa 1500). De lijst groeit nog elk 
jaar aan en omvat talrijke sinds lang goed 
ingeburgerde soorten zoals Juncus tenuis 
(tengere rus), maar vooral ook heel veel 

soorten die sinds 1800 alleen een zeldzame 
keer werden aangetroffen of die sinds jaar 
en dag hooguit hier en daar standhouden.

Van alle vastgestelde exoten vormt van-
daag alleen een kleine fractie van een paar 
tientallen soorten een bedreiging voor de 
oorspronkelijke, inheemse biodiversiteit. 
Vooral die groep eist de aandacht op 
vanwege natuurbeheerders, die daarnaast 
echter ook alert moeten blijven voor nieuw-
komers. Er mag worden aangenomen dat 
in de toekomst nieuwe invasieve exoten 
zullen geïntroduceerd worden. Bovendien 
is de kans reëel dat hier of daar een nu 
al aanwezige exoot sluimerend zijn kans 
afwacht om zich ooit onder gewijzigde 
omstandigheden te manifesteren als een 
vervelende invasieve plant.

En welke soorten morgen?

Voorspellen blijft een knelpunt bij de studie 
van invasieve planten en dieren. Natuurlijk 
beschikken sommige planten – bijvoorbeeld 
deze met een hoge zaadproductie en met 
zaden met pluisjes die door de wind over 
grote afstand verspreid kunnen worden – 
over uitstekende troeven om zich snel te 
verbreiden. Maar hoe kunnen we preciezer 
voorspellen waar en wanneer een derge-
lijke soort zich invasief zal gaan gedragen? 
Met simulatiemodellen die uitsluitend 
gebaseerd zijn op ecologische parameters 
is dat tot nog toe nog maar matig gelukt. 
Een zwak punt in die modellen is dat de 

grillige menselijke factor onvoldoende 
in rekening wordt gebracht. De mens zal 
immers zeer ingrijpend en op de meest 
uiteenlopende manieren mee bepalen hoe 
het eeuwenoude verhaal van de dispersie 
over grote afstand van planten zich verder 
ontvouwt. Dat laat de mens immers al 
lang niet meer alleen over aan ‘de natuur’ 
(trekvogels, zeestromingen, uitzonderlijke 
stormen, enz.).

We zullen ons veelal moeten beperken tot 
het formuleren van algemene prognoses, 
mede gebaseerd op de kennis van wat zich 
in een min of meer recent verleden in ande-
re, vergelijkbare delen van de wereld heeft 
afgespeeld. Ook met de opwarming van de 
aarde moeten we beslist rekening houden. 
En dan is er nog één simpele vuistregel: hoe 
meer soorten we introduceren, hoe groter 
de kans wordt dat er eentje bij zit dat pro-
blemen zal geven. Maar hoe pikken we net 
die soort eruit voor het te laat is? 
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Polycarpon tetraphyllum (kransmuur) (WVL)

Chamaesyce serpens
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