
Alsemambrosia
(Ambrosia artemisiifolia)

• 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, 20 tot 100 cm groot. 

Blad: 
De bladeren zijn meestal dubbelgeveerd, soms enkel 
geveerd en duidelijk gesteeld.

Bloemen:
Zeer kleine, weinig opvallende bloemhoofdjes. Er zijn 
mannelijke en vrouwelijke bloemetjes.



Verspreiding in België

Vrij algemeen over heel Vlaanderen. 
IAS categorie: nog geen code. 

Abiotische omstandigheden

Warme, lichte plaatsen. 
Voedselrijke grond (nitraat, fosfaat). 

Bloeiperiode

September - oktober.  

Invasie-geschiedenis

De plant is afkomstig uit Noord-Amerika en wordt sinds 1972 in Vlaanderen 
waargenomen. Hij komt bij ons nog niet zo veel voor, maar wel in Centraal- en Zuid-
Europa. Er wordt dan ook verwacht dat hij door klimaatopwarming meer en meer bij 
ons zal voorkomen. Momenteel wordt de plant hoofdzakelijk verspreid via zaden uit 
vogelmengsels.

Voor meer informatie

• Waarnemingen.be - project invasieve soorten
• Technisch vademecum invasieve uitheemse planten
• ias.biodiversity.be

Waarom problematisch?

Ecologie: Alsemambrosia scheidt een stof af die de groei van andere planten in de 
omgeving belemmert. De ecologische impact blijft meestal gering vermits ze habitats 
koloniseert met een zeer lage vegetatiedekking. In België is de verspreiding beperkt 
omdat de plant in ons klimaat (voorlopig) niet in staat is om rijpe zaden te vormen. 
Er werden voor ons land nog geen zichzelf onderhoudende populaties gemeld, dit in 
tegenstelling tot Centraal- en Zuid-Europa waar de soort echt problematisch is. 
Gezondheid: Deze soort moet preventief bestreden worden omdat het stuifmeel 
sterke allergische reacties kan veroorzaken (hooikoorts, astma) en potentieel zorgt 
voor een verlenging van het hooikoortsseizoen in het najaar. Ook aanraking kan 
allergische reacties veroorzaken.
Economie: In Noord-Amerika is het één van de meest vervelende akkeronkruiden, 
die grote verliezen in de soja- en maïsteelt tot gevolg hebben. Het is resistent tegen 
verschillende herbiciden. 


