
Reuzenbalsemien
(Impatiens glandulifera)

• 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, tot 2 meter hoog. 

Stengel: 
Broze, holle stengels met verdikte knoppen die 
doorgaans rood zijn.

Blad: 
Lancetvormig.

Kruisgewijs ingeplant op de stengel.

10-25 cm lang.

Fijn getand. 

Bladsteel en middennerf zijn meestal rood.

Bloemen:
Hangend, 2 tot 4 cm groot. 

Wit of roze. 

Stompe spoor. 

Vruchten:
Explosievrucht die bij aanraking 
openspringt en de zaden tot 
7m ver weg katapulteert.



Verspreiding in België

Algemeen over héél Vlaanderen. Gevestigd. 
IAS categorie: A3

Abiotische omstandigheden

Vochtig, schaduwrijk. 

Bloeiperiode

Juli - oktober.

Invasie-geschiedenis

Oorspronkelijk verspreidingsgebied: Himalaya en Indië. 
De plant werd als sierplant in Europa ingevoerd in de 19de eeuw en heeft zich daarna 
snel gevestigd in de natuur. 

Voor meer informatie

• Waarnemingen.be
• Technisch vademecum invasieve uitheemse planten
•  Ias.biodiversity.be

Waarom problematisch?

Ecologie: De snelle zaadverspreiding en de explosieve en hoge groei in zeer dichte 
bestanden maken dat de reuzenbalsemien een belangrijke concurrent is voor 
inheemse plantensoorten in de oeverzone van waterlopen. De reuzenbalsemien 
verdringt andere plantensoorten waardoor er een monocultuur ontstaat. Positief is 
dat de plant een goede nectarbron is voor hommels. 
Economie: Deze planten sterven in de winter af door de vorst en er blijven kale 
onbegroeide en onbeschermde taluds over die zeer gevoelig zijn voor erosie. 
Afkalving van oevers geeft aanleiding tot discussie met de aangelanden (vooral in 
woon- en landbouwgebieden) en soms moeten er dure herstellingen gebeuren. Ook 
kan het afgekalfde zand stroomopwaarts voor problemen zorgen. 
Ook voordelen? Naast de ecologische en economische nadelen heeft de plant ook 
voordelen zoals de mooie opvallende bloei en sierlijke bladeren. Hij wordt daarom 
door vele mensen niet als hinderlijk wordt beschouwd. 


