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Plant anders
De gedragscode invasieve planten is een vrijwillig instrument om de introductie van invasieve
planten te beperken. Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel engageert zich door het
ondertekenen van deze code om volgende richtlijnen te volgen:
1. Ken de lijst van invasieve planten in België;
2. Stopzetten van de verkoop/aanplant van 28 invasieve planten in België ;
3. Inwoners informeren over invasieve planten;
4. Communicatie en promotie van niet-invasieve planten;
5. Deelname aan het vervroegde detectiesysteem voor invasieve planten.
De meest invasieve planten zijn sierplanten. Ze ontsnappen uit tuinen en palmen de omliggende
natuur in. Invasieve planten kunnen sterk gaan woekeren en vormen daardoor een ernstige
bedreiging voor onze biodiversiteit. De bestrijding ervan kost onze samenleving miljoenen
euro's. De meest gekende soorten zijn Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw,
reuzenbalsemien en Amerikaans vogelkers.
Wat kan je doen?
• Koop of plant geen invasieve planten. Zo komen ze niet in de natuur terecht. Plant liever
inheemse en streekeigen soorten.
• Onderteken de Gedragscode en help mee de introductie en verspreiding van
invasieve planten tegen te gaan.
Meer informatie: www.alterias.be
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