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Laatste nieuws

• Glyfosaat is mogelijk 

schadelijk voor honingbijen 

(Motta et al., PNAS, 

24 september 2018)
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Inperking gewasbeschermingsmiddelen

• Per 1 november 2017: Ministerieel Besluit voor verbod op 
professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
buiten de landbouw, met een aantal uitzonderingen voor 
invasieve exoten 

• Op 25 oktober 2017 stemde een meerderheid in het 
Europees Parlement voor een verbod op glyfosaat. De 
vergunning is nu verlengd met vijf jaar in plaats van met tien 
jaar.



Maar hoe dan wel?
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Amerikaanse vogelkers

• Bestrijden of accepteren

• Handmatig trekken

• Trekken met kraan

• Drukbegrazing
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Berberis

• Uitgraven

• Uittrekken

• In de VS gebruikt

men de 

‘weed wrench’
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Canadese kornoelje

• Uitgraven

• Begrazing

Fotograaf: Adrie van Heerden, FLORON



Cotoneasters

• Uittrekken

• Uitgraven en locaties markeren

• Afzagen, plaggen en diep

begraven

• Schaduw brengende

boomsoorten

• Jaarlijks snoeien
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Japanse duizendknoop

• Afdekken

• Afgraven en afvoeren

• Afgraven en zeven

• Handmatig uittrekken

• Heet water en stoom

Meer info: https://bestrijdingduizendknoop.nl/
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Reuzenberenklauw

• Niets doen vanwege

‘rustend zaad’

• Randen maaien

• Uitspitten / uitgraven

• Frezen en inzaaien

• Schapenbegrazing
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Reuzenspringbalsemien

• Machinaal maaien

• Handmatig uittrekken
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Rimpelroos

• Uitgraven en zeven

• Snoeien of maaien

• Drukbegrazing met geiten

of schapen
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Pontische rododendron

• Uitgraven of uittrekken
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Trosbosbes

• Stimuleren hoogveenvorming

• Verwijderen met wortel en tak

• Begrazing
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Watercrassula

• Verwijdering

• Poelen dichtgooien

• Voorkom vermesting en 

onnodig graafwerk

• Strooi gehakselde pilvaren

en oeverkruid uit

• Heet water
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Mist u nog soorten?

Hottentotvijg op het Franse eiland Bagaud in de Middelandse Zee 
Foto: Wikimedia Commons



Meer informatie over de bestrijding 
van invasieve exoten:

https://www.vbne.nl/producten/12/
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