
 

 

 

 
Ronde tafelgesprek 3 

Gemeenten zonder pesticiden 

Beheer van de invasieve soorten in België in de ope nbare ruimten 
 
Deelnemers 
Dan Slootmakers – Vlaams Gewest 
Manuella de Vaulx de Champion – Brussels Gewest 
Philippe Bisoux – Openbare Dienst Wallonië 
 
Debat 
Het beheer van invasieve soorten betekent een kost en baart de gemeenten 
voortdurend zorgen.  
In het Vlaamse Gewest is het mogelijk één maal een afwijking te verkrijgen om 
pesticiden te gebruiken tegen de invasieve soorten.  Klopt dit? 
 
Dan Slootmakers legt uit dat er in Vlaanderen verschillende bestaande of nieuwe invasieve 
soorten geïdentificeerd werden in overleg met de exploitanten. Het is niet mogelijk of heel 
moeilijk mogelijk deze soorten te bestrijden zonder pesticiden. Voor deze soorten wordt een 
tabel voorgesteld die de types te gebruiken producten en de geïntegreerde methodes voor 
alternatieve controle omvat. Dit werkt heel goed op die manier. De opgetekende soorten zijn 
de Amerikaanse vogelkers, de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw. Er moet 
een reeks voorwaarden worden nageleefd, zoals deze producten niet gebruiken in de 
onmiddellijke buurt van waterplassen (poel, vijver, beek, enz.) en vochtige zones, alleen 
tijdens bepaalde momenten van het cyclus... 
  
 
Wat is de situatie van de verschillende invasieve s oorten in de verschillende 
gewesten ? Slaagt men erin deze in bedwang te houde n? Zijn de te nemen stappen 
veel te belangrijk? 
 
Manuela de Vaulx de Champion legt uit dat het Brusselse Gewest eerst het 
overwoekeringsniveau bekijkt. Indien het net aangekomen soorten betreft, zal men trachten 
deze te vernietigen zodat ze zich niet verspreiden. Indien het gaat om reeds ingeburgerde 
planten, zal men proberen ze te beperken zodat ze zich niet buiten de reeds overwoekerde 
zones verspreiden. Wat de parken die door Brussel worden beheerd betreft, bestaat er een 
registreringssysteem van de waarnemingen. Het grootste probleem stelt de Japanse 
duizendknoop. Op dit moment vinden er bij particulieren niet veel controles plaats. 
 
Philippe Bizoux licht toe dat bepaalde soorten in Wallonië wijdverspreid zijn: voornamelijk de 
Reuzenbalsamien, de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw. Er bestaat geen 
algemeen beheersplan voor de Japanse duizendknoop. Het is wat misleidend deze soort te 
willen bestrijden, dus probeert men eerder de inburgering ervan tegen te gaan op plaatsen 
waar ze problematisch zou kunnen zijn. Er wordt een evaluatierooster uitgewerkt die 
bepaalde criteria omvat, waaronder de plaats van overwoekering en de hoeveelheid ervan. 
Zo wordt bepaald of de bestrijding in een gegeven zone al dan niet mogelijk is. Bovendien 
wordt aan gidsen gewerkt waarin staat hoe nieuwe overwoekeringen, voornamelijk via het 
land, kunnen worden vermeden. In sommige zones wordt het beheer van de 
Reuzenbalsamien uitgevoerd door riviercontracten, voornamelijk in bepaalde 
stroomgebieden die hevig overwoekerd zijn. Wat de reuzenberenklauw betreft, bestaat er in 
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het Waalse Gewest een bestrijdingsplan dat een sterke daling van de overwoekeringsgraad 
door de soort en door mechanische technieken beoogt.  
 
Dit plan is sinds 4-5 jaar in gebruik en werpt haar vruchten af, want het grote aantal 
overwoekeringen lijkt te dalen.  
Overheidssubsidies maken het mogelijk grote aantallen te beheren door privédozen, door de 
investeringen van gemeenten, riviercontracten en andere overheidsspelers zoals de wegen 
en de waterlopen die de openbare plaatsen die behoren tot hun domein, beheren.  
 
Voor de minder verspreide soorten werd een vroegtijdig alarmsysteem ontwikkeld in 
samenwerking van het Brusselse en het Vlaamse Gewest. Dit systeem heeft als doel de 
nieuw aangekomen soorten op te sporen. In dit systeem van vroegtijdige opsporing vindt 
men voornamelijk waterplanten terug en er wordt tussenbeide gekomen volgens de 
middelen, gezien de beheerskosten van deze planten problematischer zijn.  
 
Is er in de Gewesten een soort helpdesk voor de bur gers mochten ze willen weten hoe 
ze zich kunnen ontdoen van invasieve planten ? 
 
Er bestaat een cel van de Openbare Dienst Wallonië over invasieve soorten. Deze cel 
ontwikkelt platformen op het internet waar raad gegeven wordt over de invasieve soorten, 
voornamelijk over de 3 meest problematische soorten. De burgers kunnen contact opnemen 
met de cel dankzij een algemeen emailadres voor het verkrijgen van raadgevingen inzake 
beheer. In de gemeenten, op plaatselijk vlak, zijn riviercontracten belangrijke 
aanspreekpartners, gezien ze goed de beheermethodes kennen die ze zelf toepassen en de 
gemeenten en de burgers een antwoord kunnen verschaffen. 
 
In Brussel houden de NGO’s zich bezig met de vragen van de burgers. Dit aspect zal vooral 
ontwikkeld worden met het natuurplan dat op dat moment uitgewerkt wordt, want deze dient 
een actieplan tegen de invasieve soorten uit te werken in verband met de 
pesticidereductieplan. 
 
In Vlaanderen kunnen mensen die meer willen weten over invasieve soorten de website 
Ecopedia http://www.ecopedia.be raadplegen. Dit is een recente webstek die door het  
Agence pour la Nature et la Forêt in het leven werd geroepen en gewijd is aan het beheer 
van de Natuur. Men vindt er informatie op terug om invasieve soorten te bestrijden. De site is 
heel dynamisch et wordt heel vaak bezocht. De informatie wordt er voortdurend bijgewerkt. 
Het is de referentiewebsite voor de bestrijding van invasieve soorten.  
 


