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GIDS DUURZAME AANKOPEN 
BOMEN EN STRUIKEN 

 

 

Duurzaam aankopen is niet moeilijk! Door rekening te houden met een handvol simpele tips help 
ook jij onze organisatie te verduurzamen. Stuur jij soms prijsvragen of een bestek uit? Weet dat wij 
als organisatie bepaalde duurzaamheidseisen stellen voor heel wat producten. In deze gids lees je 
welke eisen je moet én kan opnemen voor de aankoop van bomen en struiken en vind je ook 
stukken tekst terug die je kunt kopiëren naar jouw offertevraag. Zo hoef jij je het hoofd niet te 
breken over hoe je bepaalde eisen formuleert. 
 
Deze gids helpt je bij het duurzaam aankopen van bomen en struiken (houtig plantgoed). Ook voor 
kruidachtige planten is het belangrijk doordachte keuzes te maken. Daarom werd ook een lijst van 
verboden en af te raden kruidachtigen opgenomen – naast de lijst met verboden en af te raden 
soorten bomen en struiken in de bijlages onderaan dit document. Voor de aankoop van compost of 
het laten uitvoeren van groenonderhoud zijn er aparte gidsen. 
 
Er is geen centraal raamcontract voor de aankoop van bomen en struiken. 
 
Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met het team overheidsopdrachten via 03 240 67 09 
of overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be 

1 Verplichte duurzaamheidscriteria 
 
Volg bij de aankoop van bomen en struiken dit stappenplan: 
Stap 1: Ga na wat de standplaatscondities zijn van de plaats waar je zal aanplanten 
(bodemtype, vochtigheid, lichtinval,…). 

  

Stap 2: Bepaal de vereisten van de aan te planten bomen of struiken. Bijvoorbeeld:  

o Dienen ze droogteresistent te zijn?  
o Dienen ze zouttolerant te zijn?  
o Hoe hoog/breed mogen de bomen worden?  
o Heeft de bestaande beplanting een cultuurhistorische waarde (bijvoorbeeld bomen 

in een kasteelpark)?  
o Worden de bomen of struiken nabij en speeltuin aangeplant (kies dan voor bomen 

of struiken die niet giftig zijn!) 
o Zijn er boom- of struiksoorten die typisch zijn voor de streek waar je aanplant 

(bijvoorbeeld wilgen nabij waterlopen)? 

  

Stap 3: Kies de aan te planten soorten.  
De website www.bomenwijzer.be  kan je helpen om een doordachte en duurzame 
boomsoortenkeuze te maken. Bij ‘bijkomende criteria – ecologie’ kan je bijvoorbeeld 
inheemse en autochtone bomen selecteren. 
Volg daarbij deze voorkeursladder: 

Eerste keuze: Inheemse bomen en struiken van autochtone herkomst.  
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de lijsten achteraan in de Plant-Wijzer.  
Gebruik voor aanplantingen in de provincie Antwerpen plantgoed uit het 
herkomstgebied ‘ten noorden van Samber en Maas’. 
Je kan ook plantgoed gebruiken van de voormalige herkomstgebieden Brabants 
District Oost, Brabants District West, Kempen, Kust, Laag Maasplateau, Polders of 

mailto:overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
http://www.bomenwijzer.be/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin0/plant-wijzer.html
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Vlaamse Zandstreek. 

Tweede keuze: Inheemse bomen en struiken van niet-autochtone herkomst 

Enkel wanneer:  
• de locatie zich niet bevindt • in bosgebieden (en bosranden) 

• langs waterlopen  
• in natuurgebieden  
• in gebieden die aansluiten op een natuur- of bosgebied  

en/of 
• de beplanting een cultuurhistorische waarde heeft, bijvoorbeeld in het parkgedeelte in 

een kasteeldomein, 
kan er voor een zo beperkt mogelijk deel van de beplanting toch voor niet-inheemse 
soorten gekozen worden, en dus voor de derde tot vijfde keuze in de voorkeursladder. 
Hou daarbij wel steeds rekening met het beheerplan voor het gebied en eventuele andere 
voorschriften. 

Derde keuze: Gecultiveerde inheemse bomen en struiken (bv. Tilia x europaea 
‘Euchlora’ (weinig last van bladluizen en druip) 

Vierde keuze: Uitheemse, niet-invasieve (zie onder) soorten met een meerwaarde 
voor fauna. Je kan hiervoor inspiratie vinden in de Tuin-Wijzer 

Vijfde keuze: Uitheemse, niet-invasieve (zie onder) soorten 

 
Lees in de voorbeeldmail of het voorbeeldbestek hoe je deze criteria opneemt.  
 

VERBODEN EN AFGERADEN SOORTEN 
Kies je voor uitheemse soorten, zorg dan dat je zeker geen invasieve soorten aanplant. In Bijlage 1  
onderaan dit document vind je een lijst met de verboden en afgeraden soorten. 

Voor meer informatie kan je terecht op: 
Verboden 
Voor de soorten op de lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve soorten (14 juli 
2016) geldt een totaalverbod op bezit, handel, transport, teelt en vrijstelling in de natuur.  
Ook de verkoop en aanplant van soorten op de AlterIAS consensuslijst wordt stopgezet.  

Sterk afgeraden, enkel met voorzorgsmaatregelen 
De plantensoorten op de AlterIAS communicatielijst die niet voorkomen op bovenstaande lijsten 
mogen enkel toegepast worden wanneer enkele voorzorgsmaatregelen of aanbevelingen voor 
aanplant en onderhoud in acht genomen worden (bv. rhizoombegrenzer, verwijderen bloemen voor 
zaadzetting). Bij aanplant wordt aanbevolen om deze planten niet in de buurt van gevoelige 
habitats, waar ze invasief kunnen worden, te plaatsen (zie lijst). 

Sterk afgeraden 
Aanplant van soorten de Harmonia databank van het Belgian Forum on Invasive Species met hoge 
(potentiële) impact op inheemse soorten en ecosystemen, die niet voorkomen op bovenstaande 
lijsten. 

Afgeraden 
Ook aanplant van soorten opgenomen in het Technisch vademecum Beheer van invasieve uitheemse 
planten en de Harmonia databank van het Belgian Forum on Invasive Species met matige 
(potentiële) impact op inheemse soorten en ecosystemen wordt afgeraden. 
 
Op de website www.alterias.be vind je alternatieven voor invasieven.  

2 Tips 
• De juiste plant op de juiste plaats is een basisprincipe. Kijk daarbij niet alleen naar de 

standplaatscondities, maar houd ook rekening met de vereisten (zoals zouttolerantie) en de 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin0/tuin-wijzer.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN
http://www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/consensuslijst_gedragscode.pdf
http://www.alterias.be/images/stories/downloads/folder_brochures/annex_ii_nl_new_version.pdf
http://www.alterias.be/images/stories/downloads/folder_brochures/habitats_bijlage_ii_nl.pdf
http://ias.biodiversity.be/
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/technisch_vademecum_beheer_van_invasieve_uitheemse_planten.pdf
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/technisch_vademecum_beheer_van_invasieve_uitheemse_planten.pdf
http://ias.biodiversity.be/
http://www.alterias.be/


  

W_ALG_GidsDuurzameAankopen_BomenenStruiken.docx 
 datum: 2018-01-01 

versie: 5.0   3 van 8      

 

habitus van de boom (hoogte, breedte, vorm). Het zal ervoor zorgen dat het onderhoud nadien 
beperkt kan blijven.  

• In de publicatie Plant-Wijzer kun je meer informatie vinden over inheemse bomen en struiken van 
autochtone herkomst.  

• Gebruik bij aanplantingen duurzame hulpmaterialen. 

• Indien je de aanplanting ook laat uitvoeren, loont het beslist de moeite om ook sociale economie 
organisaties aan te schrijven voor een offerte, of vraag je aan leveranciers of men hiermee 
samenwerkt. Op deze wijze ondersteun je tevens hun inspanningen om personen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt terug te integreren. Een eenvoudige vraag zonder te moeten inboeten aan 
kwaliteit! 

• Strooi je vogelzaad? Let op: Kies voor vogelzaad vrij van ambrosiazaad. In de Kesselse Heide 
dook de afgelopen jaren de invasieve exoot Alsemabrosia op, hoogstwaarschijnlijk verwilderd uit 
vogelzaad dat aan het onthaalgebouw werd gebruikt. 

3 Voorbeelden 
 

Deze cursief getypte stukken tekst kun je kopiëren naar jouw offertevraag. 

3.1 Voorbeeldmail voor kleine overheidsopdracht (< 30.000 euro excl. 
btw) 

Volgens de wetgeving overheidsopdrachten moet je ook voor deze kleinere opdrachten mededinging 
organiseren en dus meerdere leveranciers aanschrijven, bijvoorbeeld per mail. Het is niet nodig om 
een bestek op te maken, maar denk wel goed na over de voorwaarden (leveringstermijn, garantie, 
onderhoud, …).  

Hieronder vind je een voorbeeldmail voor de aankoop van bomen/struiken voor aanplant in 
bosgebieden (en bosranden), langs waterlopen, in natuurgebieden en in gebieden die aansluiten op 
een natuur- of bosgebied. 
 
VOORBEELDMAIL  - BOMEN/STRUIKEN  
Kies aan de hand van het stappenplan welke bomen je wil aankopen: 

 Kan u ons een offerte bezorgen voor de levering van [aantal] [soort inheemse boom/struik],  
Als je weet dat er van deze boomsoort een voorraad is van autochtone herkomst uit het juiste 
herkomstgebied, voeg dan toe: 

 van autochtone herkomst uit het herkomstgebied ‘ten noorden van Samber en Maas’ (of de 
voormalige herkomstgebieden Brabants District Oost, Brabants District West, Kempen, Kust, 
Laag Maasplateau, Polders of Vlaamse Zandstreek). Gelieve (per plantensoort) een verklaring 
toe te voegen waarop aangegeven staat dat ze autochtoon of plant van hier zijn. 

Wanneer je zelf niet weet of er een voorraad is, voeg dan toe:  
 Indien voorradig van autochtone herkomst uit het herkomstgebied ‘ten noorden van Samber 
en Maas’ (of de voormalige herkomstgebieden Brabants District Oost, Brabants District West, 
Kempen, Kust, Laag Maasplateau, Polders of Vlaamse Zandstreek). Gelieve (per plantensoort) 
een verklaring toe te voegen waarop aangegeven staat dat ze autochtoon of plant van hier 
zijn.  

3.2 Voorbeeldbestek >30.000 en < 144.000 euro excl. btw 
Volgens de wetgeving overheidsopdrachten moet je hier een bestek maken en versturen aan 
meerdere leveranciers. Kies dus zeker voor potentiële leveranciers die de bomen en struiken kunnen 
leveren die je na het doorlopen van het stappenplan hebt gekozen. 

De punten in het blauw zijn verplicht volgens de Gids duurzame aankopen, die in het groen 
optioneel.  

TECHNISCHE SPECIFICATIES IN VERBAND MET DUURZAAMHEIDSCRITERIA 
Voorbeeld van milieucriteria in de technische specificaties:  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin0/plant-wijzer.html
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Kies aan de hand van het stappenplan welke bomen je wil aankopen: 
 [soort inheemse boom/struik],  

Wanneer de locatie zich bevindt • in bosgebieden (en bosranden) 
• langs waterlopen  
• in natuurgebieden  
• in gebieden die aansluiten op een natuur- of 

bosgebied  
en de beplanting geen cultuurhistorische waarde heeft (bijvoorbeeld in het parkgedeelte in een 
kasteeldomein) , voeg dan toe: 
• Als je weet dat er van deze boomsoort een voorraad is van autochtone herkomst uit het juiste 

herkomstgebied: 
 van autochtone herkomst uit het herkomstgebied ‘ten noorden van Samber en Maas’ (of de 
voormalige herkomstgebieden Brabants District Oost, Brabants District West, Kempen, Kust, 
Laag Maasplateau, Polders of Vlaamse Zandstreek). Gelieve (per plantensoort) een verklaring 
toe te voegen waarop aangegeven staat dat ze autochtoon of plant van hier zijn. 

• Wanneer je zelf niet weet of er een voorraad is:  
 Indien voorradig van autochtone herkomst uit het herkomstgebied ‘ten noorden van Samber 
en Maas’ (of de voormalige herkomstgebieden Brabants District Oost, Brabants District West, 
Kempen, Kust, Laag Maasplateau, Polders of Vlaamse Zandstreek). Gelieve (per plantensoort) 
een verklaring toe te voegen waarop aangegeven staat dat ze autochtoon of plant van hier 
zijn.  

of werk met een gunningscriterium. 
 
GUNNINGSCRITERIA 
Door duurzaamheid op te nemen als gunningscriterium kan je de milieuvriendelijkste offerte meer 
punten geven. Opgelet: Als je in de technische specificaties van je bestek al duidelijke 
duurzaamheidseisen hebt opgelegd, heeft het soms geen zin om bijvoorbeeld milieu nog als 
gunningscriterium te gebruiken. 
Hou er rekening mee dat veel gunningscriteria het bestek onnodig ingewikkeld kunnen maken. De 
inschrijver moet voldoende informatie aanleveren en als aankoper moet je dit alles afwegen en 
beoordelen, wat niet altijd even eenvoudig is. Het is voor beide partijen makkelijker om zoveel 
mogelijk op te nemen in de technische specificaties. 
 
Voorbeeld: 

 Voor de beoordeling van het gunningscriterium duurzaamheid (15 punten) wordt rekening 
gehouden met: 

o Wanneer  inheemse bomen en struiken van autochtone herkomst, uit het herkomstgebied ‘ten 
noorden van Samber en Maas’ (of de voormalige herkomstgebieden Brabants District Oost, 
Brabants District West, Kempen, Kust, Laag Maasplateau, Polders of Vlaamse Zandstreek) 
worden aangeboden, worden 15 punten toegekend. 

3.3 > 144.000 euro 
Vraag voor opdrachten boven de 144.000 euro excl. btw advies aan het team overheidsopdrachten: 
T 03 240 67 09 of overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be 

4 Meer info 
 Voor begeleiding bij de soortenkeuze van aanplantingen kun je terecht bij Rembrandt De 

Vlaeminck (DMN – team studie, T 03 240 59 87, 
rembrandt.devlaeminck@provincieantwerpen.be). 

 Voor meer info over de Plant-Wijzer kun je terecht bij Sandra Vandewiele (DMN, T 03 240 66 
75, sandra.vandewiele@provincieantwerpen.be). 

 Voor meer info over de criteria m.b.t. sociale economie kun je terecht bij Felix Van Roost 
(DEIS, T 03 204 58 46, felix.vanroost@provincieantwerpen.be).  
 

  

mailto:overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
mailto:rembrandt.devlaeminck@provincieantwerpen.be
mailto:sandra.vandewiele@provincieantwerpen.be
mailto:felix.vanroost@provincieantwerpen.be
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Bijlage 1: Lijst van verboden en afgeraden bomen en struiken 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam classificatie 

Acer negundo Vederesdoorn 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Acer rufinerve Grijze streepjesbastaardesdoorn/ 
Grijze bastesdoorn 

Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Ailanthus altissima Hemelboom  Verboden 

Akebia quinata  Klimbes / Schijnaugurk / 
Klimaugurk Afgeraden 

Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Amelanchier spicata Dwergkrent Afgeraden 

Buddleja davidii Vlinderstruik 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Cornus alba  Witte kornoelje Afgeraden 
Cornus sanguinea ssp. australis  Ondersoort van rode kornoelje Afgeraden 

Cornus sericea Canadese Kornoelje 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Cotoneaster horizontalis Vlakke dwergmispel    
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Cotoneaster sp.  Glansmispel Afgeraden 

Elaeagnus angustifolia Smalle olijfwilg 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Fraxinus pennsylvanica Zachte es 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Lonicera japonica  Japanse kamperfoelie  Afgeraden 
Lonicera nitida  Chinese kamperfoelie Afgeraden 
Lonicera tatarica  Tartaarse kamperfoelie Afgeraden 

Mahonia aquifolium Mahonia 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Parthenocissus inserta Valse wingerd 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Parthenocissus quinquefolia Wilde wingerd 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Populus alba  Witte abeel Afgeraden 
Populus balsamifera  Balsempopulier Afgeraden 
Populus candicans  Ontariopopulier Afgeraden 
Populus canescens  Grauwe abeel Afgeraden 
Populus trichocarpa  Haarvruchtige populier Afgeraden 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam classificatie 

Prunus laurocerasus Kerslaurier / Laurierkers 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers Verboden 

Quercus rubra Amerikaanse eik  
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Rhododendron ponticum Pontische rododendron   
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Rhus typhina Fluweelboom 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Ribes aureum  Gouden ribes Afgeraden 

Robinia pseudoacacia Gewone robina / valse acacia 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Rosa multiflora  Veelbloemige roos Afgeraden 

Rosa rugosa Rimpelroos 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Rosa virginiana  Virginische roos Afgeraden 
Rubus armeniacus  Dijkviltbraam Afgeraden 

Spiraea alba Witte pluimspirea / Witte spirea  
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Spiraea douglasii Douglasspiraea / Pluimspiraea 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Spiraea salicifolia  Wilgbladige spirea Afgeraden 
Spiraea tomentosa  Viltige pluimspirea / Viltige spirea Afgeraden 

Spiraea x billardii Pierstruik / Billardspirea 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Bijlage 2: Lijst van verboden en afgeraden kruidachtigen 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam classificatie 

Ambrosia artemisiifolia  Alsemambrosia  Afgeraden 
Aster lanceolatus Smalle aster  Verboden 

Aster novi-belgii Herfstaster, Nieuw-Nederlandse 
aster 

Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Aster x salignus Wilgaster  Verboden 

Azolla filiculoides Grote kroosvaren  
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Baccharis halimifolia L. Struikaster / kruisstruik Verboden 
Bidens frondosa Zwart tandzaad Verboden 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam classificatie 

Cabomba caroliniana Gray Waterwaaier  Verboden 
Carpobrotus spp.  Hottentotvijg  Sterk afgeraden 
Cortaderia selloana  Pampasgras Afgeraden 
Crassula helmsii Watercrassula, naaldkruid   Verboden 
Cyperus eragrostis Bleek cypergras Verboden 

Duchesnea indica Schijnaardbei / Indische 
schijnaardbei Verboden 

Echinocystis lobata  Egelkomkommer, Stekelaugurk  Afgeraden 
Egeria densa Egeria / Paarbladig fonteinkruid Verboden 
Eichhornia crassipes (Martius) 
Solms Waterhyacint Verboden 

Elodea callitrichoides  Sterrenkrooswaterpest Afgeraden 

Elodea canadensis Canadese waterpest / Brede 
waterpest 

Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Elodea nuttallii  Smalle waterpest  
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Epilobium ciliatum  Beklierde basterdwederik  Afgeraden 
Fallopia baldschuanica  Chinese bruidssluier Afgeraden 
Fallopia japonica Japanse duizendknoop Verboden 
Fallopia sachalinensis Sachalinse duizendknoop  Verboden 

Fallopia x bohemica  
Bastaardduizendknoop / kruising 
tss Japanse en Sachalinese 
duizendknoop 

Verboden 

Gaillardia x grandiflora  Kokardebloem  Afgeraden 
Helianthus lactiflorus  Stijve zonnebloem Afgeraden 

Helianthus tuberosus Aardpeer 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw  Verboden 
Heracleum persicum Fischer Perzische bereklauw  Verboden 
Heracleum sosnowskyi 
Mandenova Sosnowsky's berenklauw Verboden 

Hyacinthoides hispanica Spaanse hyacint Verboden 

Hyacinthoides x massartiana  kruising tussen Spaanse en wilde 
hyacint Afgeraden 

Hydrilla verticillata  Hydrilla (waterpest) Afgeraden 
Hydrocotyle ranunculoides L. f. Grote waternavel Verboden 
Impatiens balfourii  Tweekleurige Balsemien Afgeraden 
Impatiens capensis  Oranje springzaad Afgeraden 
Impatiens glandulifera  Reuzenbalsemien  Verboden 
Impatiens parviflora Klein springzaad Verboden 
Juncus canadensis  Canadese rus Afgeraden 
Lagarosiphon major (Ridley) 
Moss Verspreidbladige waterpest Verboden 

Lamium galeobdolon subsp. 
argentatum  Gevlekte gele dovenetel Afgeraden 

Landoltia punctata  Smal kroos Afgeraden 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam classificatie 

Lemna minuta Dwergkroos 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Lemna turionifera  Knopkroos Afgeraden 
Lindernia dubia  Lindernia Afgeraden 
Ludwigia grandiflora (Michx.) 
Greuter & Burdet Waterteunisbloem  Verboden 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. 
Raven Kleine waterteunisbloem Sterk afgeraden 

Lupinus polyphyllus Vaste lupine 
Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Lysichiton americanus Hultén 
and St. John 

Moerasaronskelk / Moeraslantaarn 
/ Gele aronskelk Verboden 

Mimulus guttatus Gele maskerbloem Verboden 
Miscanthus sinensis  Olifantgras Afgeraden 
Miscanthus soorten Prachtriet Afgeraden 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc. Parelvederkruid Verboden 

Myriophyllum heterophyllum Ongelijkbladig vederkruid Verboden 
Oenothera spp.  Teunisbloem  Afgeraden 
Parthenium hysterophorus L. Parthenium hysterophorus  Verboden 
Persicaria nepalensis  Nepalese duizendknoop Afgeraden 
Persicaria perfoliata (L.) H. 
Gross (Polygonum perfoliatum 
L.) 

Persicaria perfoliata Verboden 

Persicaria polystachya / 
Persicaria wallichii  Afgaanse duizendknoop  Verboden 

Phyllostachys soorten Hengelstok bamboes Afgeraden 
Phytolacca americana  Westerse karmozijnbes  Afgeraden 
Pontederia cordata  Snoekkruid Afgeraden 
Pseudoarundinaria Zuilenbamboe Afgeraden 
Pseudosasa Pijlbamboe Afgeraden 
Pseudosasa japonica Bamboesoort Afgeraden 
Pueraria montana (Lour.) Merr. 
var. lobata (Willd.) (Pueraria 
lobata (Willd.) Ohwi) 

Kudzu Verboden 

Rudbeckia laciniata Spitsbladige rudbeckia / 
Slipbladige rudbeckia 

Sterk afgeraden enkel gebruik 
mits inachtname 
voorzorgsmaatregelen 

Sagittaria latifolia  Breedbladig pijlkruid Afgeraden 
Salvinia molesta  Grote watervaren Afgeraden 
Saururus cernuus  Leids plantje Afgeraden 
Semiarundinaria Bamboesoort Afgeraden 
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid Verboden 
Solidago canadensis Canadese guldenroede Verboden 
Solidago gigantea Late guldenrode Verboden 
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