PLANT ANDERS
- GEDRAGSCODE INVASIEVE PLANTEN -

CODE VOOR DE PARTICULIERE TUINLIEFHEBBER
- Inschrijvingsformulier -

Vijf richtlijnen voor het behoud van de biodiversiteit
1. Kennis van de lijst van invasieve planten in België;
2. Vermijd de aankoop/gebruik van invasieve planten;
3. Kies bij voorkeur voor niet-invasieve alternatieven;
4. Gooi geen groenafval van invasieve planten in de vrije natuur, waterlopen of
braaklanden;
5. Deel uw kennis over invasieve planten met anderen.
Voor meer informatie over de Gedragscode raadpleeg http://www.alterias.be

Inschrijving
Naam, voornaam
Adres
(straat, nr, postcode, gemeente)

Mail
Gelieve hiernaast een kruisje te plaatsen indien u de nieuwsbrief van het AlterIAS project
wenst te ontvangen.
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Koop of gebruik volgende invasieve planten niet (consensuslijst)
Landplanten
Hemelboom (Ailanthus altissima)
Smalle aster (Aster lanceolatus)
Wilgaster (Aster x salignus)
Struikaster (Baccharis halimifolia)
Zwart tandzaad (Bidens frondosa)
Bleek cypergras (Cyperus eragrostis)
Schijnaardbei (Duchesnea indica)
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
Sacchalinense duizendknoop (Fallopia sachalinensis)
Bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica)
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
Spaanse boshyacint (Hyacinthoides hispanica)
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)
Klein springzaad (Impatiens parviflora)
Gele maskerbloem (Mimulus guttatus)
Afghaanse duizendknoop (Persicaria polystachya)
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens)
Canadese guldenroede (Solidago canadensis)
Late guldenroede (Solidago gigantea)

Waterplanten
Watercrassula (Crassula helmsii)
Egeria (Egeria densa)
Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)
Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)
Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)
Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)
Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)
Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)

Lijst van de invasieve planten in België
Landplanten

Acer negundo: vederesdoorn
Acer rufinerve: grijze streepjesbastaardesdoorn
Ailanthus altissima: hemelboom
Amelanchier lamarckii : Amerikaans krentenboompje
Aster lanceolatus: smalle aster
Aster novi-belgii : herfstaster
Aster x salignus: wilgaster
Baccharis halimifolia: struikaster
Bidens frondosa: zwart tandzaad
Buddleja davidii: vlinderstruik
Cornus sericea: Canadese kornoelje
Cotoneaster horizontalis: vlakke dwergmispel
Cyperus eragrostis: bleek cypergras
Duchesnea indica: schijnaardbei
Elaeagnus angustifolia: smalle olijfwilg
Fallopia japonica: Japanse duizendknoop
Fallopia sachalinensis: sacchalinense duizendknoop
Fallopia x bohemica: bastaardduizendknoop
Fraxinus pennsylvanica : zachte es
Helianthus tuberosus: aardpeer
Heracleum mantegazzianum: reuzenberenklauw
Hyacinthoides hispanica: Spaanse boshyacint
Impatiens glandulifera: reuzenbalsemien
Impatiens parviflora: klein springzaad
Lupinus polyphyllus: vaste lupine
Lysichiton americanus: moerasaronskelk
Mahonia aquifolium: mahonia
Mimulus guttatus: gele maskerbloem
Parthenocissus inserta: valse wingerd
Parthenocissus quinquefolia: wilde wingerd
Persicaria wallichii: Afghaanse duizendknoop
Prunus laurocerasus: laurierkers
Prunus serotina: Amerikaanse vogelkers
Quercus rubra: Amerikaanse eik
Rhododendron ponticum: pontische rhododendron
Rhus typhina: fluweelboom
Robinia pseudoacacia: gewone robinia
Rosa rugosa: rimpelroos
Rudbeckia laciniata: spitsbladige rudbeckia
Senecio inaequidens: bezemkruiskruid
Solidago canadensis: Canadese guldenroede
Solidago gigantea: late guldenroede
Spiraea alba: witte pluimspirea
Spiraea douglasii : Douglasspirea
Spiraea x billardii : Billardspirea

Waterplanten

Azolla filiculoides: grote kroosvaren
Crassula helmsii: watercrassula
Egeria densa: egeria
Elodea canadensis: Canadese waterpest
Elodea nuttalli :: smalle waterpest
Hydrocotyle ranunculoides: grote waternavel
Lagarosiphon major: verspreidbladige waterpest
Lemna minuta: dwergkroos
Ludwigia grandiflora: waterteunisbloem
Ludwigia peploides: kleine waterteunisbloem
Myriophyllum aquaticum: parelvederkruid
Myriophyllum heterophyllum: ongelijkbladig vederkruid

Al deze soorten hebben niet dezelfde impact op het leefmilieu. Sommige soorten komen wijdverspreid voor en hebben een
nefaste invloed op de biodiversiteit. Andere soorten zijn momenteel minder problematisch in België (in vergelijking met
andere Europese landen) of zijn enkel invasief in specefieke natuurlijke milieus.

Lijst opgesteld door het Belgisch biodiversiteitsplatform in het Harmonia systeem (http://ias.biodiversity.be) – lijst
vastgelegd in februari 2011.

