
TERRESTRISCHE PLANTEN

Struikaster
Baccharis halimifolia 
Séneçon en arbre × Eastern baccharis × Kreuzstrauch

droegen  bij  aan  deze  informtiefiche  Tim Adriaens ( INBO) ;  Et ienne Branquart (CiEi  – SPW Environnement) ;  Dido Gosse,  Jane Reniers en Maité Mulkers (NSS-IAS) ; 
Sonia Vanderhoeven (BBPF) ;  Johan van Valkenburg (NVWA) en Fi l ip Verloove (Botanic Garden Meise)

Herkomst
Atlantische kust van Noord-Amerika en Golf van Mexico 

Introductie
Verspreiding vanuit sierbeplantingen en aanplantingen als wind-
vang. Natuurlijke verspreiding van zaden via wind.

Gebruik in België
De soort werd verhandeld als sierstruik. Ze werd ook aangeplant 
als windvang in de kustduinen.

Verspreiding in België
Langs de gehele kustlijn. 

Habitat in België
Kustgebonden. Tolerant aan zoute condities zoals in kustduinen, 
slikken en schorren. Ook in ruderale omgevingen zoals wegber-
men. 

Problematiek
De soort is competitief zeer sterk en verdringt kwetsbare, kustge-
bonden plantengemeenschappen. De bladeren zijn giftig voor vee 
en het stuifmeel is allergeen. 

Restricties
Met uitzondering van de specifieke gevallen die in de Europe-
se Verordening worden voorzien, is het in alle Europese lid-
staten verboden om deze soort te importeren, te vervoeren, 
te verhandelen, te gebruiken, te kweken, te telen, uit te wis-
selen, zich te laten voortplanten of zichzelf te vermeerderen, 
en in het wild vrij te laten. 

Voor meer informatie
achtergrond voor belgië

 → http://alienplantsbelgium.be/sites/alienplantsbelgium.
be/files/dum82p18.pdf

look-a-likes en identificatie
 → https://waarnemingen.be/media/species/invasive/
pdf/18441.pdf

 → Identificatiesleutel landplanten:  
https://q-bankplants.eu

regionale portalen
 → Vlaanderen: https://www.ecopedia.be/pagina/uitheem-
se-invasieve-planten 

 → Vlaanderen: http://www.vliz.be/wiki/Struikaster
 → Wallonië: http://biodiversite.wallonie.be/liste-invasives

implementatie eu-verordening
 → www.iasregulation.be

Kenmerken 
 → Grootte : doorgaans 1-2 m hoge struik (tot 4m)

 → Blad : verspreid ingeplant ; 2-7 cm lang, grijs bestoven ; blad-
schijf omgekeerd eirond tot ruitvormig ; bladrand met voor-
namelijk in de bovenste helft 1 tot 5 grove, onregelmatige 
tanden of lobben

 → Bloem : bloeiwijze is eindstandig en bestaat uit enkele geel-
witte bloemen ; bloei : late zomer tot herfst

 → Vrucht : duidelijke ‘vruchtpluizen’ aan de uiteinden   1
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