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DISTELBESTRIJDING
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN,
Gelet op de wet van 2 april 1971 en de art. 43 en 44 van het koninklijk besluit van 19 november 1987, betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen;
Gelet op het besluit van 27 juni 1984 van de Vlaamse executieve houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door
publiekrechtelijke rechtspersonen;

BESLUIT:
Artikel 1. De eigenaars, huurders, bezetters of uitbaters van cultuurgronden, braakliggende gronden,
bossen of wouden, en allen die op hun eigendom of op het door hen gebruikte terrein, schadelijke distels
vaststellen, dienen de bloei, alsmede de zaadvorming en de uitzaaiing ervan efficiënt te bestrijden. Deze
verplichting geldt zowel voor publieke als privaatrechtelijke personen.
Artikel 2. De in artikel 1 vermelde personen zijn tevens verplicht, zodra zij de aanwezigheid van
schadelijke distels vaststellen of deze hen door overheidspersonen is gemeld en dit vooral in de periode
tussen half april en begin juni, over te gaan tot de bestrijding ervan.
Artikel 3. Als schadelijke distels worden beschouwd: akkerdistel (Cirsium arvense Scop.), speerdistel
(Cirsium lanceolatum Hill.), kale jonker (Cirsium palustre Scop.) en kruldistel (Carduus crispus L.).
Een afwijking van de bestrijdingsplicht van de kale jonker in natuurgebieden met wetenschappelijke
waarde of natuurreservaten kan worden toegestaan door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen (FAVV), Directoraat-generaal Controlebeleid, Directie bescherming van planten en de
veiligheid van plantaardige productie, AC-Kruidtuin, Food Safety center, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel,
02/211.92.00.
Artikel 4. Voormelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op de bestrijding van schadelijke distels
die zich bevinden op de bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, beheerd door
publiekrechtelijke rechtspersonen. Op deze plaatsen moet ook voldaan worden aan de bepalingen van
het Bermbesluit. In deze gevallen gebeurt de bestrijding zonder chemische bestrijdingsmiddelen en moet
het maaisel worden afgevoerd.
Artikel 5. Indien hinder ondervonden wordt van het niet toepassen van de distelbestrijding, kan hiervan
melding worden gemaakt bij het gemeentebestuur. Bij blijvende nalatigheid kan ambtshalve worden
overgegaan tot de distelbestrijding op bevel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV), Primaire plantaardige productie, Italiëlei 4 bus 18, 2000 Antwerpen, 03/202.27.11.
Deze dienst doet hiervoor een beroep op de tussenkomst van de bevoegde burgemeester. De ambtshalve
bestrijding gebeurt op kosten van de overtreder, onverminderd de toepassing van de in art. 6 van dit
besluit vermelde straffen.
Artikel 6. Inbreuken op de bepalingen van deze verordening worden bestraft zoals voorzien in art. 4 van
de wet van 2 april 1971, gewijzigd bij wet van 5 februari 1999 houdende diverse bepalingen en betreffende
de kwaliteit van landbouwproducten.
Artikel 7. Deze verordening zal bekendgemaakt en aangeplakt worden in de gemeenten van de provincie.
Antwerpen, 22 februari 2016.

De Gouverneur,
Cathy Berx.

