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Maak plaats, maak plaats! 
 

 

Oorspronkelijk: « Pousse toi, que je m’installe » (Les Jardins d’Eden, 1
er
 trim. 2011, p. 88-96) 

Tekst: Dominique Guerrier Dubarle 

Voorliggende tekst: herwerkte en gecorrigeerde versie van de oorspronkelijk in 

De tuinen van Eden (nr. 40, 1
ste

 trimester 2011, p. 88-96) gepubliceerde tekst. 

[Aanpassing: I. Hoste] 

 

 

De tuin is een microkosmos, een poëtisch universum in het klein, waar de 

tuinder erop toeziet dat zijn zorgvuldig geënsceneerde landschappen perfect in 

harmonie zijn. Nochtans is niets ter wereld zo open als een tuin, die daardoor 

altijd een paar verrassingen in petto heeft... Gesprek rond het thema ‘invasieve 

planten’. 
 

Planten zijn altijd al nomaden geweest. Zij zijn slechts op doortocht, en net als wij houden ze van 

reizen, passen hun gewoonten aan en verrassen. In dit hele gebeuren is de tuinier, zelf ook een zwerver 

op aarde, vaak een bevoorrechte tussenpersoon. Het komt voor dat de omzwervingen ertoe leiden dat 

een plant zich in een andere regio sterk gaat uitbreiden. Een voorbeeld daarvan is de Europese grote 

kattenstaart (Lythrum salicaria), die in Noord-Amerika bijzonder succesvol gebleken is, een 

ontwikkeling die niet door iedereen even positief onthaald werd. Een enkele plant kan tot twee miljoen 

zaden produceren. Grote kattenstaart groeit in uiteenlopende vochtige tot natte milieus, waar hij vaak 

de inheemse flora verdringt. 

 De explosieve uitbreiding van sommige plantensoorten kan ook gezondheidsrisico’s inhouden. Zo 

werd, in de jaren 1980, in Quebec een campagne opgestart om het grote publiek beter te informeren 

over de in Noord-Amerika van nature voorkomende alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia), 

waarvan het stuifmeel sterk allergeen is. Samen met ingevoerde voedergewassen, zaaigoed en 

aardappelen, kwam de plant zowat een eeuw geleden ook in Frankrijk terecht. Aanvankelijk vormde 

dat geen probleem, maar in de jaren 1960, 1970 begon alsemambrosia zich opvallend sterk uit te 

breiden. Vandaag heeft haar aanwezigheid in onder meer de regio Rhône-Alpes en Noord-Frankrijk 

onrustwekkende dimensies aangenomen, en in de buurregio’s wordt haar uitbreiding met argusogen 

gevolgd. 

 Geen enkele tuinder ontkent vandaag de nadelige effecten van de Japanse duizendknoop (Fallopia 

japonica) op ons ecosysteem. De plant is vrijwel onuitroeibaar omwille van de enorme groeikracht 

van de ondergrondse wortelstokken en de mogelijkheid om zich te vermenigvuldigen door middel van 

minuscule stekken. In 1829 werd ze door Philipp von Siebold, die de plant in Europa invoerde, 

beschouwd als een aantrekkelijke sierplant; vandaag wordt ze door de beheerders van natuurgebieden 

gevreesd. Veel tuinliefhebbers zal het anderzijds verbazen dat de rimpelroos (Rosa rugosa) zich in 

bepaalde omstandigheden invasief kan gedragen. 

 De Tuinen van Eden ontmoette Filip Verloove en Ivan Hoste, onderzoekers aan de Nationale 

Plantentuin van België (Meise), en Mathieu Halford, coördinator van het LIFE-project ‘AlterIAS’, 

waarvan de initiatiefnemers de sierteeltsector willen bewustmaken en informeren rond het thema 

‘invasieve planten’. 

 

DE TUINEN VAN EDEN: In ons laatste nummer behandelden we het thema biodiversiteit aan de 

hand van in de tuin aangeplante inheemse soorten. Deze keer willen we het hebben over planten die 

‘agressief’ of ‘invasief’ genoemd worden... Kunt u precies omschrijven waarover het gaat? 

MATHIEU HALFORD: Kort samengevat is een invasieve plant een niet-inheemse soort (een 

zogenaamde ‘exoot’) die door de mens in een nieuw gebied werd geïntroduceerd en die zich daar 

spontaan sterk uitbreidt in milieus met een hoge natuurwaarde. Dit zien we gebeuren bij zowat één op 
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duizend ingevoerde plantensoorten. Het zijn soorten die snel groeien, zich gemakkelijk en talrijk 

voortplanten en zich ontwikkelen ten koste van de inheemse flora. Ze tasten de biodiversiteit en 

ecosystemen aan. Dikwijls betreft het sierplanten, ingevoerd uit uiteenlopende delen van de wereld. 

 

TvE: Gaat zo’n invasie snel? 

M.H.: Er moeten verschillende barrières worden overwonnen alvorens een soort invasief wordt, te 

beginnen met de geografische barrière. De soort moet vanuit haar gebied van oorsprong – door 

wetenschappers omschreven als het ‘natuurlijk verspreidingsgebied’ – aangevoerd worden in een 

nieuw gebied. In die nieuwe omgeving, waar ze een ‘exoot’ genoemd wordt, vindt de plant nieuwe 

ecologische omstandigheden. Hoe het verder evolueert, verschilt van geval tot geval: ofwel is de plant 

onvoldoende aangepast aan de klimatologische en bodemkundige omstandigheden, waardoor ze het 

niet lang volhoudt, ofwel heeft ze het prima naar haar zin. Dit is de ecologische barrière. Sommige 

planten slagen er na enige tijd in zich voort te planten en tot stabiele populaties uit te groeien. Dit is de 

reproductieve barrière. Na die aanpassingsperiode volgt soms, indien het ontbreekt aan de nodige 

natuurlijke vijanden, een nefaste fase van versnelde demografische ontwikkeling. Op dat moment is er 

sprake van een invasieve of agressieve exoot. 

 

TvE: Is de vlinderstruik (Buddleja davidii), in de 19
de

 eeuw uit China in Europa ingevoerd, wellicht 

een goed voorbeeld van een exoot? Aanvankelijk werd die plant als een zeldzaamheid gekweekt in 

kassen. Ze ontsnapte echter en begon spoedig bermen, braakliggende terreinen, enz. te koloniseren. 

M.H.: Deze bekende sierplant wordt beschouwd als een potentieel invasieve soort, want ze ontsnapt 

gemakkelijk uit tuinen en koloniseert snel braakliggende terreinen waar ze de inheemse vegetatie 

verdringt. Maar dit laatste is nog meer het geval met de Japanse duizendknoop, die midden 19
de

 eeuw 

in Nederland door de Maatschappij voor Land- en Tuinbouw als ‘sierplant van het jaar’ bedacht werd 

met een gouden medaille. Nadien werd ze overal in tuinen en parken aangeplant, en vandaag is het een 

van de meest problematische exoten in uiteenlopende milieus, inclusief terreinen met een hoge 

natuurwaarde. 

Filip Verloove: Ook inheemse soorten kunnen zich invasief of ‘agressief’ gedragen als een gevolg van 

klimatologische veranderingen of wanneer het milieu voedselrijker wordt [box 1]. Voorbeelden 

daarvan zijn bosrank (Clematis vitalba) en diverse bramensoorten (Rubus). Is een exoot zeer 

competitief, dan kunnen de gevolgen voor de biodiversiteit ingrijpend zijn, want niet altijd zullen de 

inheemse soorten het pleit winnen. Enkele 

jaren geleden, bijvoorbeeld, merkte ik tijdens 

wandelingen in de duinen steeds vaker 

rimpelroos (Rosa rugosa) op. Deze plant 

wordt sinds lang aangeplant in bermen langs 

grote verkeerswegen vanwege haar hoge 

resistentie tegen vervuilende stoffen. Onder-

tussen heeft ze zich spontaan sterk verbreid 

en begint ze lokaal de karakteristieke flora 

van de zeldzame en beschermde duinen te 

verdringen. 

Ivan Hoste: Het transporteren van planten 

over grote afstanden gebeurt al sinds de mens 

de wereld begon rond te reizen als nomade, 

soldaat, handelaar of toerist. Zo werden 

bijvoorbeeld granen en een rist bijbehorende 

akkeronkruiden al tijdens het Neolithicum in 

West-Europa geïntroduceerd. Maar dit was 

maar een begin. Vandaag is de situatie 

helemaal veranderd als een gevolg van de 

explosieve toename van de mondiale uitwis-

seling van goederen. Handelsnetwerken om-

spannen de hele wereld. De afgelegde afstan-

den en de snelheid van de transportmiddelen 

Woekeraars of invasieven?  [box 1] 

Volgens sommige puristen zijn de twee omschrijvingen 

synoniemen en zou de tweede gewoon niet langer ge-

bruikt mogen worden. Toch kan tussen beide een onder-

scheid gemaakt worden. In bepaalde omstandigheden 

kan een inheemse plant een woekeraar zijn. Zo kunnen 

sleedoorn en meidoorn de bestaande vegetaties van 

kalkgraslanden verdringen, of kunnen bramen zich in 

het bos als woekerplanten gedragen. Anderzijds wordt 

een invasieve plant gedefinieerd als een soort van 

vreemde oorsprong met een sterke geografische expan-

sie, die natuurgebieden binnendringt en daar schade 

toebrengt aan de inheemse fauna en flora, of zelfs het 

verdwijnen van soorten veroorzaakt. Er kunnen ook 

andere ongewenste gevolgen zijn, zoals het wijzigen 

van de structuur en werking van het ecosysteem (bv. 

een geringere dynamiek in natuurlijke vegetaties of 

gebrek aan zuurstof in het water) of overlast voor 

bepaalde gebruikers (visvangst, jacht, stabiliteit van de 

oevers van waterlopen, belang als bijenweide, risico op 

dermatitis na huidcontact met bepaalde soorten, enz.). 

Naar J. Lambinon, ereprofessor aan de Universiteit van 

Luik, in L’Erable, 4
e
 trimester 2005 
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zijn exponentieel toegenomen. Een plantenliefhebber kan vandaag gemakkelijk meerdere keren per 

jaar het vliegtuig nemen en terugkeren met zaden of stekjes van diverse plantensoorten, die ook vaak 

onbewust meeliften (bv. zaden die in kleren blijven kleven). Hij kan in tuincentra of kwekerijen 

planten kopen die uit verre landen zijn aangevoerd, of gewoon vanuit zijn luie zetel planten bestellen 

via het internet. 

 In Australië ving een wetenschapper in een carwash het van de auto’s afstromende modderige 

spoelwater op. Hij slaagde erin daaruit niet minder dan 18.000 zaden te laten ontkiemen, behorend tot 

259 soorten; de meeste opkomende planten waren typische pioniers van dynamische, omgewoelde 

milieus, en sommige waren tot ver in de omtrek niet gekend of zeldzaam. 

 Sinds enkele jaren zijn olijfbomen heel populair geworden. De oude bomen worden ingevoerd uit 

Spanje of Italië, waar ze met een grote wortelkluit in een container geplaatst worden, klaar voor het 

transport naar West-Europa. De wortelkluit bevat levenskrachtige zaden van uiteenlopende 

plantensoorten, en een hele reeks daarvan werd niet eerder in België gesignaleerd. Een gelijkaardige 

situatie doet zich voor met ingevoerde palmen, waarvan de containers een cocktail van mediterrane 

onkruidsoorten kunnen bevatten. In België, Nederland en Groot-Brittannië zijn er overtuigende 

aanwijzingen dat enkele soorten erin geslaagd zijn uit de containers te ontsnappen en in het stedelijke 

milieu een plekje te veroveren tussen de plaveien. De mens maakt het talloze planten gemakkelijker 

om zich snel en over grote afstanden te verspreiden en zo nieuwe gebieden te koloniseren. 

 

TvE: Maar hoe kunnen we verklaren dat het fenomeen van de invasieve planten zich sinds korte tijd 

zo massaal lijkt te manifesteren? 

I.H.: We zijn momenteel niet in staat het allemaal mooi te verklaren, en dat komt deels omdat de 

mechanismen van introductie en verspreiding zo verscheiden zijn. Soms begint een nieuwkomer zich 

direct na aankomst snel uit te breiden. Dit was zowat 20 jaar geleden bijvoorbeeld het geval met hoge 

fijnstraal (Conyza sumatrensis). Het lijkt er echter op dat veel andere exoten zich pas na een min of 

meer lang verblijf versneld beginnen uit te breiden. De verklaring hiervoor ligt niet altijd voor de 

hand. Niet zelden handhaaft een plant zich gedurende tientallen jaren onopvallend met een kleine 

populatie. Maar op een dag gebeurt er iets – een verandering in het milieu, een wijziging in het 

erfelijke materiaal van de plant, hernieuwde aanvoer van planten van dezelfde soort maar vanuit een 

ander gebied en met een lichtjes verschillend genetisch profiel... – en de voordien onopvallende alien 

wordt een invasieve plant. Elke exoot doorloopt een uniek parcours van introductie en verbreiding, en 

daarin weerspiegelt zich enerzijds de ecologie van de soort en anderzijds de onvoorspelbaarheid van 

de menselijke activiteiten. 

 

TvE: Professor Lambinon citeert het geval van de omgeving van Verviers, waar in de 19
de

 eeuw, 

samen met wol voor de wolwasserijen, talrijke Australische en Zuid-Afrikaanse plantensoorten 

ingevoerd werden. Daarvan is veel herbariummateriaal bewaard, maar op het terrein schiet van die 

flora nu zo goed als niets over. Dit houdt onder meer verband met de verspreidingsmechanismen van 

planten. Verspreiding met de wind vergemakkelijkt het koloniseren van nieuwe gebieden, maar in het 

geval van de Japanse duizendknoop volstaat een minuscuul fragment van een wortelstok om een 

nieuwe groeiplaats te creëren. De mens geeft sommige planten onbewust een duwtje in de rug. Zo is 

de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) een populaire, want gemakkelijk te kweken en 

langbloeiende plant, die in de tuin ook vrij gemakkelijk onder controle kan gehouden worden. Langs 

de oevers van waterlopen en in natte, schaduwrijke milieus kan ze echter sterk woekeren, waardoor 

inheemse soorten, nuttig voor het stabiliseren van de oevers, in de verdrukking komen. Dergelijke 

milieus, vaak al verarmd door een gebrekkig beheer, dreigen daardoor nog verder aan kwaliteit in te 

boeten. En toch wordt reuzenbalsemien nog altijd aangeboden in tuincentra. Is het daarom dat het 

LIFE-project AlterIAS gelanceerd werd? 

 

M.H.: AlterIAS is een op communicatie gericht project dat gefinancierd wordt door de Europese 

Commissie en de regionale en federale overheden die in België belast zijn met milieubeheer (SPW, 

ANB, IBGE-BIM, FOD-Leefmilieu) [box 2]. Het is een sensibiliseringsproject rond invasieve planten, 

gericht op de sierteeltsector. De meeste invasieve soorten zijn in oorsprong immers sierplanten, maar 

buiten de kringen van wetenschappers zijn er maar weinigen die dat weten. Veel soorten worden tot 

vandaag nog altijd verkocht en aangeplant in parken, tuinen, groenzones en waterpartijen, van waaruit 
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ze kunnen ontsnappen en zich vestigen in 

natuurgebieden. Het is dus van groot belang 

de betrokkenen in de sierteeltsector te wijzen 

op de risico’s die deze planten voor het leef-

milieu inhouden. 

 

TvE: Is het voldoende die mensen te infor-

meren? 

M.H.: Preventie is heel belangrijk. De invoer 

van deze soorten voorkomen is gemakke-

lijker dan het bestrijden van verwilderde 

populaties. En het is veel goedkoper! In 

Frankrijk, onder meer in de moerassen van 

Poitou en langs de oevers van de Loire, heeft 

de bestrijding van waterteunisbloem (Lud-

wigia grandiflora) en postelein-waterlepeltje 

(L. peploides) in drie jaar tijd ongeveer 

700.000 euro gekost. Oorspronkelijk afkom-

stig uit Zuid-Amerika, werden deze planten 

ooit ingevoerd als sierplanten voor vijvers en aquaria. Door hun snelle uitbreiding zijn ze in de 

voorbije paar decennia uitgegroeid tot een probleem, en ook in Vlaanderen zijn ze recent in 

uitbreiding. Hun groeivermogen is zeer groot, wat zich om de 2 à 3 weken kan vertalen in een 

verdubbeling van de biomassa. 

 In Groot-Brittannië werd al 50 miljoen euro gespendeerd aan het bestrijden van Pontische 

rododendron (Rhododendron ponticum). Oorspronkelijk afkomstig uit Turkije en het Iberisch 

schiereiland, werd deze struik in Engeland vanaf de late 18
de

 eeuw veel aangeplant in parken. Hij plant 

zich gemakkelijk voort (door zaden, afleggers, stekken, enz.) en is zeer competitief ten opzichte van de 

meeste inheemse bosplanten. En hoewel ook in Frankrijk (Bretagne) geprobeerd wordt om de snelle 

uitbreiding van deze exoot te voorkomen, is de Pontische rododendron in Portugal paradoxaal genoeg 

een sterk bedreigde soort. 

 

TvE: Welke gekweekte sierplanten veroorzaken momenteel grote problemen? 

F.V.: We hadden het eerder al over Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien en vlinderstruik. Een 

soort die evenmin onvermeld mag blijven is de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), die 

jarenlang op grote schaal gebruikt werd als 

bodemverbeteraar op arme zandgronden [box 

3]. Maar in plaats van nog meer soorten op te 

noemen wil ik graag vermelden dat in België 

de invasieve soorten op basis van het 

wetenschappelijke evaluatieprotocol ISEIA 

verdeeld worden over een zwarte lijst (soor-

ten met een aangetoonde sterk negatieve 

milieu-impact) en een bewakingslijst (de zgn. 

grijze lijst) [box 4]. 

M.H.: De zwarte lijst omvat soorten die een 

reële bedreiging vormen voor de biodiver-

siteit in België. Het zijn goed bestudeerde 

plantensoorten, waarvan we weten dat ze in 

waardevolle natuurgebieden kunnen binnen-

dringen. Deze lijst bevat een reeks stilaan 

‘klassieke’ namen, zoals Japanse duizend-

knoop en de reuzenberenklauw (Heracleum 

mantegazzianum), maar ook een aantal asters 

(zoals Aster ×salignus, A. novi-belgii en A. 

lanceolatus), Canadese kornoelje (Cornus 

Het project AlterIAS  [box 2] 

Dit LIFE-project richt zich tot de siertelers, planten-

kwekers, ondernemers en tuinarchitecten, maar ook tot 

de openbare besturen verantwoordelijk voor aanplan-

tingen (steden, gemeenten, groendiensten, enz.). De 

twee beroepsfederaties voor de tuinbouw in België 

(AVBS en FWH) zijn zich bewust van de situatie en 

ondersteunen het project als partners van het Centre 

Technique Horticole (Gembloux) en het Proefcentrum 

voor Sierteelt (Destelbergen). Sinds november 2010 

ontmoeten de partners elkaar voor rondetafelgesprek-

ken. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door 

de Europese Commissie en de regionale en federale 

overheden die in België belast zijn met milieubeheer 

(SPW, ANB, IBGE-BIM, FOD-Leefmilieu). 

http://alterias.be – Folders, brochures, een DVD, enz. 

zijn beschikbaar voor professionelen, producenten en 

verbruikers. 

Een erg competitieve boomsoort  [box 3] 

De uit Noord-Amerika afkomstige Amerikaanse vogel-

kers (Prunus serotina) heeft zich in Europa een plaats 

veroverd in uiteenlopende habitats, vooral op zure zand-

gronden. Aanvankelijk werd ze in de zeventiende eeuw 

geïntroduceerd als sierplant, maar in de negentiende 

eeuw werd ze gaandeweg ook gebruikt voor de hout-

productie en later vooral als vulhout in naaldhout-

aanplantingen. De enorme uitbreiding in Europa was 

deels te danken aan verstoringen van het milieu door de 

mens (eutrofiëring, fragmentatie,...). Al snel kreeg de 

plant het stempel van ‘invasieve soort’. In bossen waar 

ze aanwezig is (in Vlaanderen ca. 50.000 ha) vormt 

Amerikaanse vogelkers een bedreiging voor bepaalde 

inheemse soorten; ze verhindert de regeneratie van 

andere boomsoorten en is een geduchte concurrent voor 

de opname van voedingsstoffen en water. 

Informatie Valérie Cawoy, Marie Pairon, Arnaud Ver-

voort, Valérie Van Parys en Anne-Laure Jacquemart; 

zie http://www.uclouvain.be/53490.html 

http://alterias.be/
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sericea), vlakke dwergmispel (Cotoneaster horizontalis), hemelboom (Ailanthus altissima), mahonia 

(Mahonia aquifolium), diverse Noord-Amerikaanse spireasoorten (Spiraea ×billardii, S. alba en S. 

douglasii), twee soorten guldenroede (Solidago canadensis en S. gigantea), en verder een aantal 

waterplanten, zoals brede waterpest (Elodea canadensis), watercrassula (Crassula helmsii), 

parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) en grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides). 

Sommige van die soorten gedijen in uiteen-

lopende milieus, andere zijn alleen invasief in 

gebieden met welbepaalde karakteristieken, 

zoals kustduinen, kalkgraslanden, bossen op 

zure bodems, enz. 

 

TvE: Zijn er nog andere soorten die een 

risico inhouden? 

M.H.: Een aantal planten met een beperkte of 

momenteel niet voldoende gekende milieu-

impact staat in de bewakingslijst. In die lijst 

staan onder meer soorten waarvan in België – 

voorlopig? – geen invasief gedrag waar-

genomen is. In andere gevallen gaat het om 

planten die alleen milieus met een voor het 

natuurbehoud minder belangwekkende bio-

diversiteit koloniseren. Ook zijn in de grijze 

lijst soorten opgenomen waarvoor momenteel 

onvoldoende wetenschappelijke gegevens 

voorhanden zijn om hun milieu-impact 

correct in te schatten. 

 

TvE: Over welke aantallen soorten hebben we het dan? 

M.H.: Op de zwarte lijst staan 33 soorten en op de bewakingslijst 29. Tot die laatste categorie behoren 

onder meer vederesdoorn (Acer negundo), Amerikaanse eik (Quercus rubra), azijnboom (Rhus 

typhina), Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii) en gewone robinia (Robinia 

pseudoacacia). 

 

TvE: Waarop moeten we letten bij het aankopen van planten? 

I.H.: De meeste tuinbezitters geven de voorkeur aan planten die gemakkelijk groeien. Bovendien laten 

ze zich gemakkelijk verleiden tot het aankopen van modieuze nieuwigheden van niet-inheemse 

oorsprong. Dit brengt bepaalde risico’s met zich mee waarvan elke tuinder zich bewust zou moeten 

zijn. Het wordt stellig afgeraden zelf planten mee te brengen uit verre reisbestemmingen, vooral uit 

gebieden met een klimaat dat vergelijkbaar is met dat in West-Europa. Omgekeerd kunnen we ook 

maar beter geen inheemse planten uitvoeren. 

 De aankoop van planten via zowel de klassieke tuincentra als de nieuwe commerciële kanalen (het 

internet) biedt nooit helemaal zekerheid, al was het maar omdat sommige internationale reglemen-

teringen betreffende de invoer van bloemen en planten ingewikkeld zijn en niet gemakkelijk 

afdwingbaar. Bij dit alles is het bemoedigend vast te stellen dat de sierteeltsector vandaag bereid is om 

met het natuurbehoud het gesprek aan te gaan en werkbare oplossingen te zoeken. 

 

TvE: En waaraan denken we het best tijdens het onderhoud van de tuin? 

I.H.: Omdat het dikwijls moeilijk is om het invasieve karakter van een plant in een bepaalde context 

precies te voorspellen, moet de tuinliefhebber altijd goed in het oog houden wat de tuin binnenkomt en 

buitengaat. In het geval van zeer ‘agressieve’ soorten – zowel gekweekte planten als onkruidsoorten – 

verdient het aanbeveling de bloeiwijzen met zaden of andere delen van de plant die dienen voor de 

vermeerdering van de soort (zoals bollen of de kleine broedbolletjes bij sommige Oxalis-soorten) in de 

vuilbak te deponeren in plaats van bij het overige tuinafval. 

 Het grootste gevaar schuilt dikwijls in tuinen die een tijdlang aan hun lot worden overgelaten. 

Ongecontroleerd woekerende planten die uit een dergelijke tuin ontsnappen, kunnen aan de basis 

ISEIA: een gecoördineerde evaluatie  [box 4] 

Het ISEIA (Invasive Species Environmental Impact 

Assessment) protocol beoordeelt de gevolgen voor het 

milieu van planten of dieren die ingeburgerd zijn in Bel-

gië of naburige regio’s met vergelijkbare eco-klimato-

logische omstandigheden (Duitsland, Noord-Frankrijk, 

Luxemburg, Nederland, Zwitserland en de Britse Eilan-

den). De soorten worden beoordeeld volgens verschil-

lende criteria, zoals hun potentieel tot uitbreiding of tot 

het koloniseren van waardevolle habitats, impact op 

inheemse soorten en mogelijke invloed op het functio-

neren van ecosystemen. Alle gegevens worden opge-

slagen in het informatiesysteem ‘Harmonia’ dat ontwik-

keld werd door het Belgisch Biodiversiteitsplatform. 

Elke soort wordt geëvalueerd door wetenschappers die 

samenwerken in het Belgisch forum voor invasieve 

soorten. 

Zie voor meer informatie http://ias.biodiversity.be/. De 

volledige lijst van invasieve planten is opgenomen in de 

sectie “Online publication”. 

http://ias.biodiversity.be/
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liggen van verwilderde populaties in bermen of op braakliggende percelen in de buurt. Wie 

probleemsoorten buiten zijn tuin wil houden, moet ook goed opletten bij het aanvoeren van grond van 

buitenaf: langs die weg kan je ongewild bijvoorbeeld gemakkelijk wortelstokfragmenten van Japanse 

duizendknoop introduceren. De aankoop van plantgoed in een tuincentrum of het uitwisselen van 

planten met andere tuinliefhebbers houdt ook altijd het risico in van het inbrengen van een ongewenste 

‘verstekeling’. Voorbeelden hiervan zijn het inheemse zevenblad (Aegopodium podagraria) of de niet-

inheemse Cardamine corymbosa [box 5]. 

F.V.: Een goede kennis van de planten, zoals het herkennen van jonge plantjes of hun ecologie en 

wijze van zich vermeerderen, laat de tuinliefhebber toe zonder vooroordelen of overdreven schrik voor 

‘invasieven’ om te gaan met de planten in de tuin. Bovendien komt die kennis goed van pas bij het 

onderhoud van de tuin. Een met enige kennis van zaken en toewijding onderhouden tuin vormt vanuit 

het oogpunt van de invasieven-problematiek doorgaans niet direct een groot gevaar. Het risico zit 

vooral in planten die ongemerkt ontsnappen en zich vervolgens een tijdlang ongecontroleerd 

uitbreiden in kwetsbare natuurgebieden. 

Het is tenslotte altijd nuttig om te over-

wegen of je een plant die de reputatie heeft 

invasief te zijn, in de tuin niet beter kunt 

vervangen door een andere, minder 

‘agressieve’ soort. 

 

TvE: Kunnen de tuinbouwers, planten-

kwekers of zaakvoerders van tuincentra de 

klanten correct informeren? Zullen de 

risico’s van de aangeboden planten op de 

etiketten vermeld worden? 

M.H.: Informatie op de etiketten is een 

mogelijke oplossing. Het is verder belang-

rijk dat de lijst met invasieve planten overal 

kenbaar gemaakt wordt en dat niet-

invasieve alternatieven voor agressieve 

exoten worden gepropageerd. Sommige 

soorten zouden gewoon niet meer verkocht 

mogen worden. De te nemen maatregelen 

moeten vooraf met de sectorverantwoor-

delijken besproken worden. Momenteel 

zijn er geen maatregelen voorzien in verband met het etiketteren van de planten, maar de bij AlterIAS 

betrokken partijen staan open voor suggesties. Op termijn willen we komen tot gedragscodes voor de 

sierteelt. De tuinbouwers zouden zich dan kunnen engageren om bepaalde van de hierboven vermelde 

richtlijnen na te leven. Op die manier kunnen we de kans op het introduceren van probleemsoorten 

sterk verminderen. We streven met andere woorden naar een systeem van autoregulatie binnen de 

sierteelt. 

 

Altijd opmerkzaam blijven, de planten in de tuin goed observeren, zich niet inbeelden dat de tuin 

zelfzelf wel zal reguleren zonder menselijke tussenkomst, ongewenste nieuwkomers proberen te 

elimineren alvorens ze zich exponentieel vermeerderen,...: dat zijn enkele gouden regels waaraan elke 

voorzichtige tuinder zich met plezier zal houden. Opdat elke soort zou groeien en bloeien op haar 

eigen ideale plekje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardamine corymbosa, een lastige nieuwkomer  [box 5] 

Tot het geslacht Cardamine behoren een paar kleine 

soorten die maar in weinig tuinen ontbreken. Mogelijks 

zal dit binnenkort ook het geval zijn met C. corymbosa, 

een plantje dat in de jaren 1970, wellicht samen met 

sierplanten, ongewild – én aanvankelijk onopgemerkt – 

vanuit Nieuw-Zeeland in Groot-Brittannië terechtkwam. 

Het plantje, dat gemakkelijk verward wordt met kleine 

exemplaren van kleine veldkers (C. hirsuta), ontpopte 

zich al spoedig tot een vervelend onkruid in kwekerijen en 

tuinen, eerst op de Britse Eilanden, maar sinds een tiental 

jaar ook in België en Nederland. De soort gedijt in 

uiteenlopende milieus en verspreidt zich lokaal door 

middel van wegschietende zaden. Ze heeft alle kenmerken 

van een potentieel invasieve soort. Vermoedelijk zullen 

veel tuinliefhebbers de uitbreiding in de nabije toekomst 

vanop de eerste rij meemaken... 

Bron: Een nieuwkomer in sierteeltbedrijven en tuinen: 

Cardamine corymbosa in Nederland en België, door Ivan 

Hoste, René van Moorsel en Rutger Barendse, Dumor-

tiera 93 (2008), p. 15-24. 
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Bijschriften bij de foto’s 

[ p. 88 ]  Aan de rand van het moeras van Brière (Frankrijk, Loire Atlantique) wordt een tuin opgefleurd door 

reuzenbalsemien, met het reële risico dat deze plant de nabijgelegen beschermde zone zal binnendringen. 

[ p. 89 ]  Vlinderstruik vestigt zich gemakkelijk overal, vooral op braakland, maar wordt voorlopig niet als 

invasief beschouwd. 

[ p. 90, boven ]  De oevers van de Semois worden langzaam maar zeker overwoekerd door reuzenbalsemien, 

waardoor de oorspronkelijke begroeiing teruggedrongen wordt. 

[ p. 90, onder ]  De mooie bloemen maken van de reuzenbalsemien helaas een aantrekkelijke sierplant. 

[ p. 91 ]  In Marche-les-Dames heeft de late guldenroede (Solidago gigantea) zich bijzonder sterk uitgebreid. 

[ p. 93, boven ]  In Lhixhe zijn de oevers bij de monding van de Berwinne compleet overwoekerd door invasieve 

soorten: op de voorgrond Japanse duizendknoop, opnieuw uitlopend na een recente maaibeurt, en op de andere 

oever reuzenberenklauw (links) en reuzenbalsemien (rechts). Deze exoten hebben de oorspronkelijke inheemse 

planten helemaal verdrongen. 

[ p. 93, onder ]  Late en Canadese guldenroede (Solidago gigantea en S. canadensis) zijn erkende invasieve 

planten. Toch worden ze in de handel nog altijd verkocht. 

[ p. 94 ]  Watersla (Pistia stratiotes), een waterplant van tropische en subtropische gebieden, kan zich vooral 

tijdens warme zomers zeer sterk uitbreiden, maar is in de regel niet bestand tegen de West-Europese winterkou. 

[ p. 95 ]  Onmiddellijk nadat door werken, bijvoorbeeld ten behoeve van bodemsanering, alle plantengroei op 

een terrein verwijderd werd, grijpen pioniers hun kans. De zaden van talrijke plantensoorten ontkiemen uit de 

zaadbank in de bodem of komen – zoals hier de vlinderstruik – aanwaaien uit de omgeving. 

[ p. 96 ]  Het uit de hooglanden van Zuid-Afrika afkomstige bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) vestigde 

zich in Europa als exoot het eerst in het Middellandse-Zeegebied. Nadien raakte de plant ook ingeburgerd in 

België, waar ze talrijk voorkomt op braakland, langs autowegen, op muren en langs straten in de stad, in de 

duinen, enzovoort. 

 

 

Contactpersonen 

Filip Verloove en Ivan Hoste, Nationale Plantentuin van België, Domein van Bouchout, B-1860 Meise, T +32 

(0)2 269 39 05 – www.br.fgov.be 

Mathieu Halford, Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech, Unité Biodiversité & Paysage, Passage des 

Déportés 2, B-5030 Gembloux, T +32 (0)81 62 22 44 – www.fsag.ac.be 

 

 

Lectuur 

Eloge des vagabondes, Gilles Clément, NiL Editions, www.nil-editions.fr 

Mauvaises herbes, Jean-Paul Pigeat, Lucie Paye-Moissinac, Conservatoire international des parcs et jardins et du 

paysage, Blois, 2003 

Plantes exotiques invasives, Jacqueline Saintenoy-Simon, DGRNE, Région wallonne 

Beschrijvende fiches met de voornaamste soorten invasieve planten, Laboratoire d’Ecologie, FUSAGx – N. 

Pieret et E. Delbart, Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux, delbart.e@fsagx.ac.be 

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/EDUCATION/EDUCATIONNL/infoblad_invasieve_planten.html 

http://ias.biodiversity.be 

http://www.gestiondifferenciee.be 
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