NAAMLIJST INVASIEVE PLANTEN IN BELGIE
LANDPLANTEN
Wetenschappelijke naam
Acer negundo
Acer rufinerve
Ailanthus altissima
Amelanchier lamarckii
Aster lanceolatus
Aster novi-belgii
Aster x salignus
Baccharis halimifolia
Bidens frondosa
Buddleja davidii
Cornus sericea
Cotoneaster horizontalis
Cyperus eragrostis
Duchesnea indica
Elaeagnus angustifolia
Fallopia japonica
Fallopia sachalinensis
Fallopia x bohemica
Fraxinus pennsylvanica
Helianthus tuberosus
Heracleum mantegazzianum
Hyacinthoides hispanica
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Lupinus polyphyllus
Lysichiton americanus
Mahonia aquifolium
Mimulus guttatus
Parthenocissus inserta
Parthenocissus quinquefolia
Persicaria polystachya
Prunus laurocerasus
Prunus serotina
Quercus rubra
Rhododendron ponticum
Rhus typhina
Robinia pseudoacacia
Rosa rugosa
Rudbeckia laciniata
Senecio inaequidens
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Spiraea alba
Spiraea douglasii
Spiraea x billardii

Nederlandse naam
Vederesdoorn
Grijze streepjesbastaardesdoorn
hemelboom
Amerikaans krentenboompje
smalle aster
herfstaster
wilgaster (A. lanceolatus x A. novi-belgii)
struikaster
zwart tandzaad
vlinderstruik
Canadese kornoelje
vlakke dwergmispel
bleek cypergras
schijnaardbei
smalle olijfwilg
Japanse duizendknoop
Sachalinense duizenknoop
bastaardduizendknoop (F. japonica x F. sachalinensis)
zachte es
aardpeer
reuzenberenklauw
Spaanse hyacint
reuzenbalsemien
klein springzaad
vaste lupine
moerasaronskelk
mahonia
gele maskerbloem
valse wingerd
wilde wingerd
Afghaanse duizendknoop
laurierkers
Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse eik
Pontische rhododendron
fluweelboom
gewone robinia
rimpelroos
spitsbladige rudbeckia
bezemkruiskruid
Canadese guldenroede
late guldenroede
witte pluimspirea
Douglasspirea
Billardspirea (S. alba x S. douglasii)
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WATERPLANTEN
Wetenschappelijke naam
Azolla filiculoides
Crassula helmsii
Egeria densa
Elodea canadensis
Elodea nuttallii
Hydrocotyle ranunculoides
Lagarosiphon major
Lemna minuta
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum heterophyllum

Nederlandse naam
grote kroosvaren
watercrassula
egeria / Argentijnse waterpest
Canadese waterpest
smalle waterpest
grote waternavel
verspreidbladige waterpest
dwergkroos
waterteunisbloem
kleine waterteunisbloem
parelvederkruid
ongelijkbladig vederkruid
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Deze plantensoorten kunnen in bepaalde natuurlijke milieus of onder specifieke omstandigheden,
inclusief in tuinen en parken, invasief worden. Momenteel worden een 60-tal planten als invasief
beschouwd in België. Invasieve planten vertegenwoordigen slechts een zeer klein percentage van alle
plantensoorten die beschikbaar zijn op de markt. Ter vervanging van invasieve planten kunnen
alternatieve planten voorgesteld worden.

