meer weten

De overheid is zich vandaag bewust van het
probleem van de woekerplanten. Ze bestrijdt deze
planten door ze uit te graven, af te dekken, te
maaien… Maar dit kost een bom geld.
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Ook jij kunt het probleem van de woekerplanten
helpen voorkomen. Bijvoorbeeld door bij je aanplant maximaal voor inheemse soorten te kiezen.
- Koop geen invasieve soorten, plant enkel
inheemse soorten aan.
- Dump geen groenafval in de natuur.
- Deel je kennis met anderen.
- Vervang de vermelde woekerplanten in je tuin
door inheemse soorten.
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Een goede keuze: inheemse plantensoorten

Eenstijlige meidoorn

Wilde liguster
Ligustrum vulgare
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Crataegus monogyna

Wegedoorn
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Rhamnus cathartica

Gelderse roos
Viburnum opulus

Sleedoorn

Prunus spinosa
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wat kun jij doen?

natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/
invasieve-exoten
ecopedia.be/pagina/exoten

—
Kies in je tuin voor
inheemse plantensoorten
—

woekerplanten
bedrEIgen
de duinen
Roep ze een halt toe,
begin in jouw tuin!

Maar nu ontstaan op deze manier aan snel
tempo uitgestrekte massieve struikengordels met
negatieve gevolgen.

Invasieve planten groeien zeer snel en verspreiden
zich gemakkelijk, bijvoorbeeld omdat ze in hun nieuwe leefgebied geen natuurlijke vijanden hebben. Ze
weg krijgen, blijkt vaak een dure zaak. Aan onze kust
vind je vandaag veel invasieve planten. Té veel.

Rimpelroos: een groeiend probleem
De rimpelroos, ooit aangeplant met goede
bedoelingen, overwoekert nu waardevolle
mosduinen en duingraslanden. Zo verdwijnt
Europees beschermde natuur met tal van speciale
dieren en planten. Dit groeiende probleem
is vandaag al het grootst in de duinen van de
Middenkust, langs de Koninklijke Baan.

In deze folder lees je wat jij kunt doen
om dit probleem tegen te gaan.

Mahonie: een echte pest
Een gekend voorbeeld van een tuinplant die in de
vrije natuur ‘ontsnapt’ en nu woekert, is mahonie.
Deze bij imkers geliefde
winterharde plant is een
echte pest voor onze unieke
Europees beschermde duinen.
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Mahonia aquifolium

Struikaster

Dwergmispel

Baccharis halimifolia

Rode ribes

— Mahonie —

Mahonie

Rosa rugosa

Ribes sanguineum

Cotoneaster sp.

Amerikaanse vogelkers
Prunus serotina
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Mahonia aquifolium
Rimpelroos - © Sam Provoost

Invasieve plantensoorten
zijn één van de belangrijkste
oorzaken van het wereldwijde
verlies aan beschermde natuur.
Bovendien zijn ze niet
gemakkelijk weg te halen en
kosten ze ons veel geld.
—

Rimpelroos
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In veel gevallen werden de invasieve
plantensoorten ooit doelbewust aangeplant.
Bijvoorbeeld om zand en duinen vast te houden.
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Planten die buiten hun oorspronkelijk leefgebied
voorkomen? Niet zo ongewoon, bijvoorbeeld als ze
worden aangeplant in parken, kwekerijen of tuinen.
Maar soms hebben deze planten een negatieve impact
op het milieu waar ze terechtkomen omdat ze woekeren. Dan spreken we over invasieve planten. Deze
plantensoorten zijn één van de belangrijkste oorzaken
van het wereldwijde verlies aan beschermde natuur.

te vermijden:
invasieve plantensoorten
aan de kust
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woekerplanten
veroveren onze kust
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Beschermde natuur in gevaar

Ribes sanguineum

— Rimpelroos —
Rosa rugosa

