
Aardpeer
(Helianthus tuberosus)

• Bossen en bosranden
• Open, natuurlĳ k gebied
• Duinen
• Waterlopen en plassen
— Oevers van waterlopen 

& plassen
— Landbouwgebied 

(weiden, akkers)
— Ruderaal en stedelĳ k gebied
— Tuinen, parken, plantsoenen

Grootte: 
Kruidachtige plant, 1,20 tot 2,40 m hoog. Overblijvend.

Stengel: 
Rechtopstaande, vertakte, ruw behaarde stengel.

Blad: 
De bladen zijn gesteeld, drienervig, grof gezaagd, ruw.

De onderste staan tegenover elkaar en zijn 
hartvormig-eirond. 

De bovenste staan verspreid en zijn eirond en 
toegespitst.

Bloemen:
De bloemhoofdjes staan alleen, zijn vrij groot (5-8 cm 
in middellijn), rechtopstaand, dooiergeel

Er zijn omstreeks 12-15 gele, geslachtloze 
straalbloemen.



Verspreiding in België

Opkomend over heel Vlaanderen, vrij algemeen. 
IAS categorie: A3

Abiotische omstandigheden

Natte, voedselrijke omstandigheden. 

Bloeiperiode

Oktober tot november, sporadisch tot december.

Invasie-geschiedenis

Van oorsprong groeit de aardpeer in het oosten van Noord-Amerika. Hij is voor het 
eerst beschreven door de Franse ontdekkingsreiziger Samuel de Champlain in 1605, 
die hem aantrof bij de Huron-indianen. De plant werd als voedseplant geïntroduceerd 
in Europa en verspreidde zich makkelijk omdat hij hier een geschikt klimaat aantrof. 
Vooral in Frankrijk is de ‘topinambour’ zeer populair. 
De soorten verwilderen regelmatig uit tuinen. Ze komen veelal in de natuur terecht 
via tuinafval.

Voor meer informatie

• Waarnemingen.be
• Technisch vademecum invasieve planten
• ias.biodiversity.be 

Waarom problematisch?

Ecologie: Aardpeer is in Europa sterk aan het uitbreiden, voornamelijk in oeverzones 
die regelmatig overstroomd worden. Hier kan ze dichte bestanden vormen. Deze 
concurreren de inheemse vegetatie volledig weg en voorkomen de vestiging van 
houtige soorten. In de winter bevordert dit bijgevolg de erosie van de oevers. 
De uitgespoelde knollen worden gemakkelijk verder verspreid via het water of 
door knaagdieren. Naast het woekerende karakter produceert aardpeer eveneens 
allelopathische stoffen die overige vegetatie sterk onderdrukken. Eens gevestigd 
kunnen ze lange tijd stand houden door de vorming van ondergrondse wortelstokken. 
Momenteel treedt er in Vlaanderen nog geen zaadvorming op, maar in het kader van 
de klimaatverandering kan dit in de toekomst wijzigen.
Economie: Regelmatig komt de soort voor in akkers van maïs of suikerbiet 
(voornamelijk op zandgrond), wat kan leiden tot vermindering van de opbrengst. 


