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Vanuit de gemeente Kasterlee werd ons gesignaleerd dat er meer en meer meldingen zijn van 
zijdeplanten op hun grondgebied. Het blijkt een niet zo onschuldig onkruid te zijn. Daarom bundelden 
we de belangrijkste informatie over deze invasieve exoot. Na het opduiken van probleemonkruiden 
zoals knolcyperus, japanse duizenknoop, jacobskruiskruid en doornappel is een gewaarschuwd man er 
twee waard.  De plant kennen en herkennen is cruciaal voor de aanpak van beginnende haarden met 
het onkruid. Enkel daardoor kan erger voorkomen worden. 

De zijdeplant (Asclepias syriaca-Common milkweed) 
 

Foto 1 : van links naar rechts bloeiende plant, bloeiwijze, onrijpe (gesloten) vruchten en rijpe (open) vruchten met 
zaden (bron: Wikimedia – Stefan Lefnaer)  

De zijdeplant is een vaste plant uit de maagdenpalmfamilie die 1,5 m hoog kan worden. De plant heeft 
tegenovergestelde bladeren, met kleverig wit melksap in alle plantendelen. De stengel is stevig en dicht behaard. De 
brede lancetvormige bladeren zijn vrij groot (10-20 cm lang, 5-11 cm breed). De bovenzijde van het blad is glad, maar 
de onderzijde kort behaard en de nerven zijn onderaan duidelijk zichtbaar.    

De plant bloeit van juni tot en met augustus met geurige witte tot roze bloemen. De behaarde vruchten doen denken 
aan een papegaai als je ze omkeert, vandaar dat de plant ook wel eens papegaaiplant wordt genoemd. Aan de 
buitenkant van de zaden zitten zijdeachtige witte draden, vandaar de naam zijdeplant.   

De zijdeplant vormt worteluitlopers die 10-40 cm onder het bodemoppervlak groeien. Deze kunnen de bodem tot een 
diepte van 1,2 meter doordringen. Worteluitloperstukjes van 2.5 cm lengte zijn in staat om via adventief knopvorming 
nieuwe spruiten te genereren. 

Op tuinwebsites wordt de plant geroemd als mooie, geurende maar woekerende plant en de bloemen zijn geliefd bij 
bijen.  

Invasieve plant 
 De plant is een invasieve exoot en staat sinds 2017 op de Europese lijst betreffende invasieve uitheemse soorten en is 
ook opgenomen in het Vlaamse Soortenbesluit in 2009.  Dat wil onder meer zeggen dat de plant niet verhandeld mag 
worden en bij aanwezigheid bestreden moet worden.   

Het is raadzaam de aanwezigheid van zulke planten te melden via het waarschuwingssysteem voor invasieve exoten. 
Je vindt daar ook de determinatiefiche. Verwarring met andere Asclepias-soorten is mogelijk.  

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018227&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://waarnemingen.be/species/invasieve-exoten/?search=asclepias&species_group=10&species_list
https://waarnemingen.be/media/species/invasive/pdf/Zijdeplant.pdf
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Schadelijke plant 
De zijdeplant kan grote haarden vormen en gedraagt zich als een agressief hardnekkig onkruid. De zijdeplant bevat 
gifstoffen (cardenoliden) en is toxisch voor schapen, geiten, runderen en paarden. Het wordt echter vers niet graag 
gelust tenzij het ruwvoeraanbod te laag is. Anderzijds blijven de toxines actief in gedroogde toestand waardoor 
intoxicatie via inname van hooi mogelijk is. 

Afkomst en verspreiding 
De plant is oorspronkelijk afkomstig van Noord Amerika. Hij werd het eerst in ons land gesignaleerd op een grondhoop 
in Lichtaart in 1987 (Bron: Botanische tuin Meise) Hij gedijt goed op lichte zandgronden op droge , zonnige plaatsen.  
Verspreiding gebeurt via stukjes worteluitloper en windverspreiding via zaden.  Het is een typische ‘tuin-ontsnapper’ 
dat wil zeggen dat hij zich vanuit tuinen, tuinafval en grondverzet verspreid heeft in bermen enz. 

Gelukkig kan de plant niet goed tegen competitie. De plant is vooral een probleem in graslanden met open zode en 
weinig concurrentiekracht zoals in bermen, duinen, op spoorwegen en verstoorde open plaatsen.   

Beheer(sing) 
Repetitief maaien (met of zonder afvoer) of schoffelen onderdrukt enkel de plant en kan in het geval van 
bodembewerking  zelfs verspreiding via versleping van worteluitloperfragmenten in de hand werken. Wel zorgt maaien 
of bemesten van gras voor voldoende concurrentiekracht om de zijdeplant te onderdrukken. Tijdig maaien voorkomt 
bovendien dat er leefbare zaden gevormd worden of dat reserves in de worteluitlopers verder aangevuld worden. 

Snelle en effectieve bestrijding is mogelijk door de plant voor de bloei met 2,2 kg/ha glyfosaat te behandelen. Herbicide 
groeistoffen (2,4D, dicamba) geven evenwel een slechte werking (Bron: Prof. De Cauwer-Ugent).   

 
Bronnen en meer info: 

 Ecopedia 
https://www.ecopedia.be/planten/zijdeplant 

 Factsheet zijdeplant NVWV Nederland  
https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/plant/planten-in-de-
natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-zijdeplant/factsheet+zijdeplant+maart+2018.pdf 

 Handboek van invasieve soorten in Belgie - Plantentuin Meise 
https://alienplantsbelgium.myspecies.info/content/asclepias 

 www.waarnemingen.be  
https://waarnemingen.be/species/invasieve-exoten/?search=asclepias&species_group=10&species_list 
https://waarnemingen.be/media/species/invasive/pdf/Zijdeplant.pdf 

 https://www.tuinadvies.be/plantengids/58/asclepias-syriaca 
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