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• soorten distels (WVL) 

• belang voor biodiversiteit 

• ecologie van distels  

• distelbestrijding: zin en onzin 
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• (Vleugel)distels – Carduus (3 sp.) 

• Vederdistels – Cirsium (7 sp.) 

• Melkdistel – Sonchus (3 sp.) 

• Klit – Arctium (2 sp.)  

• Driedistel – Carlina (1 sp.) 

• Zaagblad – Serratula (1 sp.) 

• Knoopkruid – Centaurea (+3 sp.) 

• Wegdistel – Onopordum (1 sp.) 

• Mariadistel – Silybum (1 sp.) 

• Kruisdistel – Eryngium (2 sp.) 

• Kaardebol – Dipsacus (3 sp.) 

Asteracea 

(Composietenfamilie) 

Dipsacacea 

(Kaardebolfamilie) 

Umbelliferae 

(Schermbloemenfamilie) 

27 soorten in WVL 

(Vleugel)distels – Carduus Vederdistels – Cirsium 



31/03/2016 

6 

(Vleugel)distels – Carduus (3 sp.) 

Knikkende distel 

Carduus nutans 

RL: zeer zeldzaam 

(Vleugel)distels – Carduus (3 sp.) 

Tengere distel 

Carduus tenuiflorus 

RL: zeer zeldzaam 

WVL: prioritaire soort 
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(Vleugel)distels – Carduus (3 sp.) 

Kruldistel 

Carduus crispus 

Vederdistels – Cirsium (7 sp.) 

Wollige distel  

Cirsium eriophorum 
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Vederdistels – Cirsium (7 sp.) 

Wollige distel - Cirsium eriophorum 

RL: uitgestorven 

 1974 Blankenberge 

Vederdistels – Cirsium (7 sp.) 

Spaanse ruiter - Cirsium dissectum 

RL: met uitsterven bedreigd 

 1939 Blankenberge 
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Vederdistels – Cirsium (7 sp.) 

Aarddistel - Cirsium acaule 

RL: zeer zeldzaam 

Vederdistels – Cirsium (7 sp.) 

Kale jonker - Cirsium palustre 

RL: (achteruitgaand) 
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Vederdistels – Cirsium (7 sp.) 

Moesdistel - Cirsium oleraceum 

Vederdistels – Cirsium (7 sp.) 

Speerdistel - Cirsium vulgare 
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Vederdistels – Cirsium (7 sp.) 

Akkerdistel - Cirsium arvense 

Lookalikes 

Zaagblad  

Serratula tinctoria 
Knoopkruid 

Centaurea jacea s.l. 

RL: zeer zeldzaam 

WVL: symboolsoort 
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Overige distels 

Driedistel – Carlina vulgaris 

RL: bedreigd 

WVL: prioritaire soort 

Overige distels 

Kalketrip – Centaurea calcitrapa 

RL: uitgestorven 

 <1971 Westkust 
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Overige distels 

Wegdistel – Onopordum acanthium 

Overige distels 

Mariadistel – Silybum marianum 
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Overige distels 

Kardoen – Cynara cardunculus 

Artisjok - Cynara scolymus 

Overige distels 

Blauwe zeedistel – Eryngium maritimum 

RL: zeer zeldzaam 

WVL: prioritaire soort 

Wettelijk beschermd 
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Overige distels 

Kruisdistel – Eryngium campestre 

RL: zeer zeldzaam 

Melkdistels – Sonchus (3 sp.) 

RL: zeer zeldzaam 
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Klitten – Arctium (2 sp.) 

Grote klit – Arctium lappa 

Gewone klit – Arctium minus 

Kaardebollen – Dipsacus (3 sp.) 
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Distels als 

microkosmos voor 

biodiversiteit 
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Agromyzidae (Mineervliegen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Liriomyza soror  

Liriomyza strigata  

Melanagromyza aeneoventris  

*Phytomyza autumnalis  

*Phytomyza cirsii  

*Phytomyza continua  

*Phytomyza rydeniana  

*Phytomyza spinaciae  

Phytomyza syngenesiae  

 

Anthomyiidae (Bloemvliegen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pegomya steini  
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Cecidomyiidae (Galmuggen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aphidoletes spp.  

Clinodiplosis spp. 

Dasineura spp.  

*Jaapiella cirsiicola  

Lestodiplosis spp. 

  

 

Pallopteridae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palloptera parallela  

Palloptera umbellatarum  

 

Palloptera umbellatarum  Jaapiella cirsiicola  

Syrphidae (Zweefvliegen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Cheilosia albipila (tweekleurig gitje) 

*Cheilosia cynocephala (blauw gitje) 

*Cheilosia fraterna (moerasgitje) 

*Cheilosia grossa (wilgengitje) 

*Cheilosia mutabilis (slank gitje) 

*Cheilosia proxima (dofbuikgitje) 

*Cheilosia variabilis (bosgitje) 

  

 

Cheilosia grossa 

Cheilosia albipila 

Cheilosia fraterna 
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Tephritidae (Boorvliegen) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acanthiophilus helianthi  

Chaetorellia jaceae  

Chaetostomella onotrophes  

Ensina sonchi  

*Heringina guttata  

*Orellia ruficauda  

*Orellia winthemi  

*Tephritis cometa  

*Tephritis conura  

*Tephritis hyoscyami  

*Terellia serratulae  

Trypeta zoe  

*Urophora cardui  

Urophora solstitialis  

*Urophora stylata  

*Xyphosia miliaria  

Urophora cardui 

Urophora cardui 

Urophora stylata 

Terellia serratulae 

Tortricidae  

(Bladrollers) 

 
*Aethes cnicana  

*Aethes rubigana  

*Agapeta hamana  

*Cochylis posterana  

 

Cnephasia incertana 

Cnephasia longana 

*Epiblema scutulana  

*Eucosma cana  

*Lobesia abscisana  

 

 

 

 

Aethes cnicana Agapeta hamana 

Eucosma cana Epiblema scutulana 



31/03/2016 

22 

Coleophoridae  

(Kokermotten) 
 

*Coleophora peribenanderi  
 

 

 

Gelechiidae  

(Tastermotten) 
 

*Scrobipalpa acuminatella  
 

 

 

 

Coleophora peribenanderi 

Scrobipalpa acuminatella 

 

Oecophoridae (Sikkelmotten) 
*Agonopterix arenella  

*Agonopterix carduella  

*Agonopterix nanatella  

*Agonopterix propinquella  

*Agonopterix subpropinquella  

 

 

Pyralidae (Lichtmotten) 
Homoeosoma nebulella  

*Myelois cribrella  

*Phycitodes binaevella  

Sitochroa verticalis  

 

 

 

Myelois cribrella 

Myelois cribrella 
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Aphididae (Bladluizen) 

 
Aphis fabae  

Aulacorthum solani  

*Brachycaudus cardui  

*Brachycaudus helichrysi  

*Capitophorus carduinus  

*Capitophorus eleagni  

*Dysaphis spp.  

Macrosiphum euphorbiae  

Myzus persicae  

*Uroleucon aeneus  

*Uroleucon cirsii  
 

 

 

 

Uroleucon cirsii 

Alydidae 
*Rhopalus maculatus  
 

Miridae (Blindwantsen) 
*Brachycoleus triangularis  

Plagiognathus arbustorum  
 

Tingidae (Netwantsen) 
*Tingis ampliata  

*Tingis angustata  

*Tingis cardui  

 

 

Tingis cardui 

Rhopalus maculatus 

Brachycoleus triangularis 
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Sluipwespen 

 
Eulophidae 

*Crataepus marpis  

*Tetrastichus cirsii  

*Tetrastichus daira  

 

Eurytomidae 

*Eurytoma robusta  

*Eurytoma serratulae  

*Eurytoma tibialis  

 

Pteromalidae 

*Pteromalus elevatus  

*Pteromalus musaeus  

*Syntomopus incisus  

*Trichomalus gynetelus  

 

Torymidae 

*Torymus chloromerus  

?Acaenitus dubitator  

?Phygadeuon grossae  

  

 

Eurytoma spec. 

Carabidae (Loopkevers) 
Amara aulica (distelloopkever) 

 

Cerambycidae (Boktorren) 
Agapanthia villosoviridescens  

Agapanthia cardui  

Agapanthia violacea  

 

Mordellidae (Spartelkevers) 
*Mordellistena pumila  

*Mordellistena kraatzi  

*Mordellistena pygmaeola  

 

Lathridiidae (schimmelkevers) 
Cortinicara gibbosa 

Corticaria obscura 

Corticarina minuta  

Melanophthalma maura 

 

 

Amara aulica 

Agapanthia cardui  Cortinicara gibbosa  

M
o
rd

e
lli

s
te

n
a
 p

u
m

ila
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Chrysomelidae  

(Haantjes) 
 

Apteropeda orbiculata  

*Cassida rubiginosa  

*Cassida vibex  

Cassida viridis  

Crepidodera ferruginea 

*Crepidodera impressa  

*Crepidodera transversa  

Galeruca tanaceti 

Galeruca pomonae 

*Haltica carduorum  

*Lema cyanella  

*Longitarsus apicalis  

Longitarsus luridus  

Oulema lichenis  

Oulema melanopa  

*Psylliodes chalcomera  

*Sphaeroderma rubidum  

*Sphaeroderma testaceum  

Cassida rubiginosa 

Curculionidae (Snuitkevers) 
 

*Apion carduorum  

*Apion onopordi  

*Ceuthorhynchidius horridus  

*Ceutorhynchus litura  

*Ceutorhynchus trimaculatus  

*Cleonis piger  

*Larinus planus  

*Larinus sturnus  

*Lixus algirus  

Phyllobius pyri  

Phyllobius roboretanus  

Phyllobius viridiaeris  

Phyllobius viridicollis  

*Rhinocyllus conicus  

*Tanymecus palliatus  

Apion onopordi 

Rhinocyllus conicus 

Tanymecus palliatus 
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Roesten 

 
*Puccinia cardui-pycnocephali 

*Puccinia carduorum 

*Puccinia centaureae 

*Puccinia cnici-oleracei 

*Puccinia galatica 

*Puccinia punctiformis 

*Ustilago cardui 

*Ustilago violacea 

Puccinia punctiformis 
Puccinia punctiformis 
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DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 
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K.B. 19/11/1987 bij de Wet van 02/04/1971 betreffende de 

bestrijding van voor planten en plantaardige producten 

schadelijke organismen 

Art. 43 

“Iedere verantwoordelijke eigenaar, huurder, pachter enz. is 

verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van 

schadelijk geachte distels met alle middelen te beletten.  Als 

schadelijke distels worden beschouwd :  

Akkerdistel, Speerdistel, Kale jonker*, Kruldistel” 

* een afwijking kan worden toegestaan in natuurgebieden met 

wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 

DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 

Art. 44 “De (federale) minister bevoegd voor Landbouw, 

alsook de provinciegouverneurs kunnen 

bestrijdingsmaatregelen opleggen op de tijdstippen en 

plaatsen die zij aanduiden”  

Bij niet naleven van bestrijdingsbevel : risico van 

ambtshalve verdelging op kosten van de verantwoordelijke 
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PROBLEEMSTELLING DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 

 

Invalshoek landbouw :  

 vnl. intensieve weilanden en akkerranden 

 

• opbrengstverlies 

• bestrijdingskosten 

• oorspronkelijk motief: tetanus-bestrijding 

Andere lastige akkeronkruiden ?? 

PROBLEEMSTELLING DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 

Invalshoek natuur :  

 vnl. wegbermen en natuurontwikkeling op voormalige 

landbouwgronden 

• maatschappelijk draagvlak (publiek, buren)  rechtzaken 
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Schatting van het aantal klachten m.b.t. distels in Vlaamse wegbermen 

in 2000 (n = aantal antwoorden op enquête, waarmee de extrapolatie is gebeurd)  
(Cornelis & Hermy, 2002) 

bermbeheerder mondelinge 

klachten 

schriftelijke 

klachten 

proces-

verbaal 

Totaal 

AWV  

(n = 15) 

  134   23   64   221 

AWZ, NVZ & DS  

(n = 11) 

    48   38     0     86 

afdeling Water  

(n = 1) 

      5   10     0     15 

provincies  

(n = 4) 

    14     8     0     22 

steden & gemeenten  

(n = 97) 

2372 536 123 3031 

polders & 

wateringen  

(n = 27) 

  186   16     0   202 

Totaal 2759 631 187 3577 

PROBLEEMSTELLING DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 

Invalshoek natuur :  

 vnl. wegbermen en natuurontwikkeling op voormalige 

landbouwgronden 

• maatschappelijk draagvlak (publiek, buren)  rechtzaken 

• intrinsieke natuurwaarde 
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PROBLEEMSTELLING DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 

Invalshoek natuur :  

 vnl. wegbermen en natuurontwikkeling op voormalige 

landbouwgronden 

• maatschappelijk draagvlak (publiek, buren)  rechtzaken 

• intrinsieke natuurwaarde 

• verwarring met gelijkende soorten 

PROBLEEMSTELLING DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 

Invalshoek natuur :  

 vnl. wegbermen en natuurontwikkeling op voormalige 

landbouwgronden 

• maatschappelijk draagvlak (publiek, buren)  rechtzaken 

• intrinsieke natuurwaarde 

• verwarring met gelijkende soorten 

• strijdig met lokale natuurdoelstellingen + belang spontane 

processen (beheerskeuze: maaien, ext. begrazing, niets-doen)  
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PROBLEEMSTELLING DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 

Invalshoek natuur :  

 vnl. wegbermen en natuurontwikkeling op voormalige 

landbouwgronden 

• maatschappelijk draagvlak (publiek, buren)  rechtzaken 

• intrinsieke natuurwaarde 

• verwarring met gelijkende soorten 

• strijdig met lokale natuurdoelstellingen + belang spontane 

processen (beheerskeuze: maaien, ext. begrazing, niets-doen)  

• verbod gebruik chemische bestrijdingsmiddelen + strijdig met 

natuurwetgeving  

 

PROBLEEMSTELLING DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 

Invalshoek natuur :  

 vnl. wegbermen en natuurontwikkeling op voormalige 

landbouwgronden 

• maatschappelijk draagvlak (publiek, buren)  rechtzaken 

• intrinsieke natuurwaarde 

• verwarring met gelijkende soorten 

• strijdig met lokale natuurdoelstellingen + belang spontane 

processen (beheerskeuze: maaien, ext. begrazing, niets-doen)  

• verbod gebruik chemische bestrijdingsmiddelen + strijdig met 

natuurwetgeving  

• kostprijs bestrijding (kosten/baten afweging ?) 
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KOSTPRIJS DISTELBESTRIJDING 

Wegbermbeheer Vlaamse Gewest (Cornelis & Hermy, 2002) 

Gem. ca. 100 €/ha; ca. 9000 ha berm = ca. 900.000 € per jaar 

Reservatenbeheer Natuurpunt vzw (databank terreinploeg Natuurpunt) 

 

Ca. 2 % van alle beheerswerken gaat naar distelbestrijding 

2004 : 86.750 manuren (à 25 €/u = 2.168.750 € per jaar) 

(= zonder inzet vrijwilligers) 

Overige : afd. Natuur, afd. Bos en Groen, gemeenten, provincies, 

polders en wateringen, dossierbehandeling politie, ambtenaren, parket, 

boetes enz. 

Schatting totale kostprijs :  tussen 5 en 

10 miljoen euro / jaar ! 

PROBLEEMSTELLING DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 

Juridische invalshoek  (CLIQUET & DE SMEDT 2002) : 

• Federale plantenbestrijdingswetgeving ONWETTIG 

wegens bevoegdheidsoverschrijding (sinds 8/8/1980 is het 

regelen van de bestrijding van schadelijke dier- en plantensoorten een Vlaamse 

bevoegdheid) 

• in strijd met NATUURZORGPLICHT (art. 14) van 

Natuurdecreet (indien andere soorten door de bestrijdingshandelingen 

nadelig beïnvloed worden of indien distelruigte onderdeel vormt van een 

natuurstreefbeeld)   

• In groene of groengele bestemming op het gewestplan is 

een NATUURVERGUNNING VEREIST (art. 9 BVR 23/7/98) 

voor vernietiging van ruigtes met distels (maaien valt voor dit 

natuurtype niet onder de normale onderhoudswerken).   
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PROBLEEMSTELLING DISTELBESTRIJDINGSPLICHT 

Juridische invalshoek  (CLIQUET & DE SMEDT 2002) : 

• voor wegbermen : IN STRIJD MET BERMBESLUIT (indien 

geen toelating om voor 15 juni te maaien of indien bestrijdingsmiddelen gebruikt 

worden) 

• BUITENLAND : distelbestrijdingplicht “slapend” of afwezig 

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS: enkele inzichten 

Levenscyclus 

Kruldistel, Speerdistel, Kale jonker : tweejarig, 

voortplanting via zaad 

Akkerdistel : overblijvend, onvolledig tweehuizig, 

voortplanting via zaad en vnl. vegetatief  

 

Langlevende zaadvoorraad !  
uitz. Kruldistel 
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WETENSCHAPPELIJKE KENNIS: enkele inzichten 

Standplaatscondities 

Kieming : open bodem 

Nutriënten (cf. bodemtype, grondgebruik) : 

• Kruldistel, Akkerdistel : matig tot zeer voedselrijk 

• Speerdistel : matig tot voedselrijk 

• Kale jonker : voedselarm tot matig voedselrijk 

Vocht : 

• Speer- en akkerdistel : vochtig tot droog 

• Kruldistel : vochtig 

• Kale jonker : nat tot vochtig 

 

Lichtminnend 

 

Zaadverspreiding Akkerdistel : 

90% van het zaad valt in cirkel van 20-40 m rond de 

distelhaard 

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS: enkele inzichten 
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Veel pluis zonder zaad ! 

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS: enkele inzichten 

 

Vestiging Akkerdistel in 

landbouwpercelen : 

• Ook vanuit perceel zelf of perceelrand  

• Gunstige kiemingsomstandigheden in 

landbouwperceel zelf (intensieve landbouw) 
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• Afschaffing huidige wetgeving (= federaal) 

• Te schrappen : Kale Jonker, Kruldistel, Speerdistel 

• “Probleem” AKKERDISTEL vervangen door  

• code goede natuurpraktijk (hoffelijkheidscode “goed 

nabuurschap” : akkerdistelvrije buffer van 20-40 m) 

• code goede landbouwpraktijk 

• code goede praktijk wegbermbeheer 

• Bewezen schade door natuurreservaten : 

schadevergoedingsregeling cfr. decreet natuurbehoud  

• Sensibilisering publiek en lokale overheden 

BESLUIT 

Akkerdistels VERMIJDEN in 

natuurgebieden (preventie) 

• nutriëntenreductie van de bodem    

 - grasland : maaibeheer met afvoer 

 - akker : akkerbouw zonder bemesting 

 - verwijderen bouwvoor 

• akker : minder kiemingskansen door inzaaien van kale 

bodem met grasmengsel 

• in de eerste 2 jaar : distelhaarden uitroeien 

• houtkanten langs perceelsgrenzen met landbouw 

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS: enkele inzichten 
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Akkerdistels BESTRIJDEN in 

natuurgebieden 

• vernatting (plas-dras) 

• schaduw  

• herhaaldelijk uittrekken met wortelstok (in natte periode 

en bij voorkeur vlak voor periode van regen) 

• bestrijdingsmiddelen (af te raden) 

• 2x (3x) maaien per jaar, liefst met afvoer van maaisel 

• intensieve seizoenbegrazing met grazers die distels 

eten 

 

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS: enkele inzichten 

Akkerdistels vermijden/bestrijden  

WAT NIET DOEN ? 

• af en toe eens maaien en maaisel laten liggen; klepelen 

• nutriëntenaanrijking (slib, mest…) 

• bodemomwoeling of kale bodem creëren 

• extensieve begrazing (op korte termijn) 

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS: enkele inzichten 
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OP LANGERE TERMIJN VERDWIJNEN 

AKKERDISTELS GROTENDEELS VAN ZELF 

door : 

• concurrentie met andere soorten 

• bodemverarming (stikstofuitloging) 

• aantasting schimmels/bacteriën 

• bosontwikkeling 

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS: enkele inzichten 


