INVASIEVE PLANTEN...

HET LIFE PROJECT ALTERIAS

… een bedreiging voor de biodiversiteit

Eén project, drie campagnes, drie objectieven

GEDRAGSCODE INVASIEVE PLANTEN
AlterIAS is een communicatie- en sensibilisatieproject over de
thematiek van invasieve planten. In België staan drie sensibilisatiecampagnes op het programma. De doelstelling is drievoudig:
1. Bewustmaken van de professionele groensector, tuinliefhebbers
en tuinbouwonderwijs;
2. Identificatie van alternatieven voor invasieve planten en promotie
van preventieve goede praktijken;
3. Stimuleren van de doelgroep om deze praktijken toe te passen.

Voor meer informatie, raadpleeg de website www.alterias.be
of contacteer ons via info@alterias.be
Het project wordt gesteund en gecofinancierd door het LIFE+
programma van de Europese Commissie en door de regionale en
federale administraties verantwoordelijk voor leefmilieu in België.
De partners van het project
Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech
Unité Biodiversité & Paysage
www.fsagx.ac.be

PCS
Proefcentrum voor Sierteelt
www.pcsierteelt.be

CTH
Centre Technique Horticole de Gembloux
www.cthgx.be

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu
www.gezondheid.belgie.be

De cofinanciers van het project

Deze folder wordt ter beschikking gesteld door de
groenvoorzieners die zich engageren in de Gedragscode en is
beschikbaar op de AlterIAS -website.
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Bepaalde exotische sierplanten kunnen invasief
worden. Ze worden door de mens buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied ingevoerd, vestigen zich in
natuurlijke milieus en breiden zich uit ten koste van
de inheemse soorten. Eenmaal aangeplant in parken,
tuinen of langs wegen, kunnen ze naar de vrije natuur
ontsnappen. Om de risico’s die deze planten stellen
te beperken, werd een Gedragscode opgesteld
samen met de professionele groensector. Deze code
pleit voor goede maatregelen om de introductie
en verspreiding van invasieve planten in het landschap
te beperken. Door toepassing van deze richtlijnen,
werken we samen aan het behoud van onze
biodiversiteit.

PLANT ANDERS

Een Gedragscode is een vrijwillig engagement, gebaseerd op sensibilisatie en
verantwoordelijkheidsgevoel. Iedereen
is vrij om zich aan te sluiten. De richtlijnen
van deze Belgische Gedragscode werden
in nauwe samenspraak met wetenschappers, beroepsverenigingen en de groensector uitgewerkt:
✓ Kennis van de lijst met invasieve planten;
✓ Informeren van klanten en inwoners
over invasieve planten;
✓ De verkoop/aanplant (in België) van
bepaalde invasieve planten stoppen;
✓ Promotie van alternatieve of niet
invasieve planten;
✓ Deelname aan een detectiesysteem
van nieuwe invasieve planten.
Bedrijven of diensten
die daadwerkelijk hun
verantwoordelijkheid
opnemen, kan u her
kennen aan dit logo.
Meer info over de inhoud
van de Gedragscode en
de aangesloten bedrijven
vindt u op
WWW.ALTERIAS.BE

PREVENTIE START IN ONZE EIGEN TUIN
Ook u kan deelnemen!

Iedereen actief in de groensector kan de Code ondertekenen. Onder groensector vallen alle bedrijven of
openbare diensten die op professionele basis planten
telen of gebruiken: boomkwekerijen, tuinaannemers
en - aanleggers, tuin- en landschapsarchitecten, tuinen plantencentra, openbare groendiensten, botanische tuinen...

Uw groenvoorziener,
uw raadgever bij uitstek
Betrek invasief gedrag mee in de keuzecriteria
van een plant en informeer bij uw groenvoorziener.
Elke groenvoorziener, aangesloten bij de Gedragscode, verklaart zich bereid om een aantal invasieve
planten niet meer te gebruiken of te verkopen
(in België). In deze consensuslijst werden ook alle
cultivars en variëteiten van de soort opgenomen.
Voor de overige invasieve planten
soorten kan u steeds bij hem
terecht met al uw vragen.
De groenvoorziener kan u verder
begeleiden in uw zoektocht naar
een passend alternatief.

… EN VOOR DE TUINLIEFHEBBER

VOOR DE PROFESSIONELE GROENSECTOR

GEDRAGSCODE INVASIEVE PLANTEN

Als tuinliefhebber kan u door enkele
eenvoudige richtlijnen zelf heel wat
bijdragen om de opmars van invasieve
exoten te beperken:
Leer de invasieve tuin- en waterplanten
kennen;
Vermijd het gebruik van invasieve
planten;
Geef de voorkeur aan niet-invasieve
alternatieven;
Gooi nooit groenafval van invasieve
planten in de vrije natuur, waterlopen
of braaklanden;
Deel uw kennis over invasieve planten
met anderen.

Ondersteun uw engagement en
onderschrijf de Gedragscode
via de website www.alterias.be
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